
Dagordning för styrelsemöte 24/3-2018 

Jusek Student, sektionsstyrelsen 11.00-15.30 

 

Närvarande: 

Lovisa Kronsporre, ordförande 

John-Erik Bergkvist, vice ordförande 

Viktor Bytiqi, ledamot 

Lina Arvidsson, ledamot 

Frida Bäckman Björkenstam, Ledamot 

Abelone Tischbein-Madsen, ledamot 

 

*Valberedningen presenterar sig innan mötet öppnas. Under mötet tas styrelsemedlemmarna 

ut en och en för att intervjuas av valberedningen. Inget beslut fattas utan att alla närvarar. 
   

§1 Mötets öppnande (B) 

11.11      
       

§2  Dagordningens godkännande (B) 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningar med justeringen att lägga till punkter under 

punkt 13 övriga frågor, samt göra punkt 8 till en beslutspunkt.   
      

§3  Val av mötesordförande (B) 

Styrelsen väljer Lovisa Kronsporre till mötesordförande  

      
    

§4 Val av mötessekreterare (B) 

Styrelsen väljer John-Erik Bergkvist till mötessekreterare  

      
   

§5 Val av justerare tillika rösträknare (B) 

Styrelsen väljer Abelone Tischbein-Madsen till justerare tillika rösträknare 

      

     

§6 Godkännande av förra mötets protokoll (B) 

Styrelsen beslutar att bordlägga godkännande av förra mötets protokoll till nästa möte. 
       

§7 Uppföljning fika-kontakter (I) 

- Abelone ska träffa Greta Eulau på torsdag 

- John-Erik och Lovisa har träffat Natalia Rylander 

- Frida ska träffa Madeline Nord efter påskveckan.  

- Viktor har träffar Wilma Bolding, vice ordförande ung vänster. Vänligt inställda till att delta 

i debatten. Pontus Pryd, ordförande LSSK, förslag om samskrivning, 

- Lina deltog på S-studenters styrelsemöte.  

 

Styrelsen diskuterar hur vi kan ta mötena vidare. 

 

Styrelsen beslutar att preliminärboka en frukostdebatt med studentförbunden 8 maj. Lovisa tar 

kontakt med Ida och återkommer sedan till övriga styrelsemedlemmar för vidare planering.  

___________________________________________________________________________ 
 

Mötet ajourneras 12.01.  



 

Mötet öppnas 12.44. 

___________________________________________________________________________ 
 

§8 Infopunkter (I) (B) 

-Medlemsråd – Lovisa informerar. 

-Uppföljning av mötet med privata sektionen  - Lovisa informerar. Efter diskussion beslutar 

styrelsen att anordna en föreläsning för studenter som snart ska ta examen. Lovisa tar kontakt 

med privata sektionen, John-Erik tar kontakt med statliga och Abelone tar kontakt med 

kommunala sektionen.  

-Publicerad artikel – Lina informerar 

-Bjuda in någon till vårt styrelsemöte från kansliet: Styrelsen beslutar att bjuda in Håkan till 

nästa styrelsemöte. Ytterligare namn beslutas via Facebook.  

-Facebookgruppen med aktiva – Abelone informerar  

-Förbundsråd 8 maj (B)  

___________________________________________________________________________ 

 

Mötet ajourneras 13.38.  

 

Mötet öppnas 13.47 

___________________________________________________________________________ 
 

§9 Årsmöte HT 2018 (B) 

-Planering: Styrelsen önskar att ha en kortare dag på lördagen och en övernattning natten till 

söndag som är villkorad mot att deltagarna medverkar på workshops under söndagen. 

-Överlämning: Styrelsen önskar att alla förtroendevalda som kommer på mötet börjar att ha 

en gemensam styrelseutbildning/workshop så att alla känner sig rustade inför styrelsearbete.  
 

§10 Vidare info om film (se föregående protokoll)  

Lovisa informerar om en planerad film om studerandesektionen. Mer info från Ida efter påsk.  
 

§11 Artikelämnen (B) 

Styrelsen beslutar att ta JSS ska ta initiativ till att samskriva med Sofia Larsen och då se över 

möjligheterna att ge den samhällspolitiska avdelningen i uppdrag att skriva artikeln. 
      

§12 Almedalen 2018 

Lovisa informerar om att budgetutrymmet inte är tillräckligt stort för att åka till Almedalen. 
 

§13 Övriga frågor. 

• Styrelsen fastställer en ny arbetsordning gällande protokoll. Protokollet ska laddas upp 

max en vecka efter styrelsemötet. 

• Jonathan informerar om hur styrelsen kan arbeta mer långsiktigt. Styrelsen beslutar att 

Jonathan ska utreda hur förbundsstyrelsen ser på JSS och JSS roll i Jusek. 

• Styrelsen önskar större insikt i budgeten. Styrelsen är rörande överens om att 

nästkommande styrelse bör bedriva ett aktivt budgetarbete.  

• Abelone informerar om workshop ute bland lokalstyrelser. Likt den som var i 

Stockholm. Men punkten bordläggs delvis på grund av att det är så få ledamöter på 

plats. 

      

§14 Mötets avslutande 

Lovisa förklarar mötet avslutar 15.28   


