
JSS styrelsemöte protokoll, 22 april 2018 

Digitalt möte på via Facebook-gruppsamtal 

Tid: 10.25-12.18 

 

Närvarande: 

Lovisa Kronsporre, ordförande 

John-Erik Hugo Arteaga-García Bergkvist, vice ordförande 

Abelone Tischbein-Madsen, ledamot och justerare 

Lina Arvidsson, ledamot 

Viktor Bytyqi, ledamot 

Roza Kizil, ledamot 

Caroline Roumi, ledamot 

Frida Bäckman Björkenstam, ledamot och sekreterare 

 

1. Mötets öppnande 

Lovisa öppnar mötet 10.25 

 

2. Dagordningens godkännande 

Styrelsen godkänner dagordningens godkännande samt tillägg av mötespunkter p. 9 – 

(budget/revision) samt p. 10 (kommande aktiviteter) 

 

3. Val av mötesordförande 

Styrelsen väljer Lovisa till mötesordförande 

 

4. Val av sekreterare 

Styrelsen väljer Frida till sekreterare 

 

5. Val av justerare 

Styrelsen väljer Abelone till justerare 

 

6. Paneldebatt universitet 8 maj 

- Facebookevent 

John Erik skickar den text han har skrivit till Lovisa så att ett Facebook-event kan komma upp 

måndagen 23/4. 

 

-  Upplägg 

Lovisa summerar vad som styrelsen kommit fram till. Tid för paneldebatten är start 8.00. 

Upplägget av paneldebatten mestadelsklart, i vart fall gällande praktiska detaljer som bokande 

av lokal (seminarielokal på SU som bäst passar tillfället) och talarna är mer eller mindre klara. 

Information ej 100 % vem det blir från respektive organisation, men klart blir att representant 

från S-studenter, C-studenter, Liberala studenter samt V-studenter. Lovisa kom med förslaget 

om att även hon deltar i paneldebatten i egenskap av att som ordförande för Jusek Student 

representera Juseks synsätt på de aktuella frågorna, beslut fattas om att Lovisa ska ha denna 

funktion i paneldebatten. Beslut fattas även om att Lina och John-Erik gemensamt är 



moderatorer för paneldebatten. Abelone och Frida verkar som hjälp för 

studentmarknadsförarna för att promota JSS men delar upp sig så att båda även deltar då 

paneldebatten hålls. Abelone föreslår att en god idé är att stå utanför biblioteket innan 

paneldebatten börjar för att flagga om paneldebatten och gratis frukost.  

 

- Frukost 

Efter diskussion om att förbeställd frukost från matleverantör på SU förmodat är omständligt, 

inte lika gott och onödigt dyrt fattar styrelsen beslut om att Lovisa och Abelone tar 

huvudansvar för inköp av frukost (för cirka 20 personer) som förbereds på plats vilket 

styrelsen även hjälps åt med.  

 

-Bjuda in personer/spridning av eventet 

Lovisa informerar att gällande anmälning måste det finnas en anmälningslista som ska göras 

via en Googlelänk, detta på begäran av Ida. Dock måste vi också ha en lista på plats där man 

också anmäler sitt deltagande så att folk har möjligheten att delta mer spontant också utan 

föranmälan. Lovisa tar detta vidare till Ida under måndagen 23/4.  

 

7. Förbundsrådet  

- Deltagande 

Lovisa informerar att 26/4 är sista datum för att anmäla sig till förbundsrådet, majoriteten av 

styrelsen har anmält sig själva till och Lovisa har även hjälpt till med anmälan till 

förbundsrådet för de styrelsemedlemmar som inte fått info och anmälan via mail. Lovisa 

informerar om att förbundsrådet främst är en dag för mingel och startar klockan 9 (börjar först 

10) och pågår till 16.00.  

 

- Planering 

Lovisa informerar angående planering och andra synpunkter inför förbundsrådet sker dagen 

innan vid styrelsemötet, 7/5. 

 

8. Möte med övriga sektionsordföranden 26/4 

- GDPR-rutinarbete 

Rutin krävs för att se över så folk trätt ur styrelse inte är kvar i dokument. Vems uppgift?  

Gällande Jusek Students event på SU så träffas vi inte av dataskyddsförordningen, GDPR, 

eftersom det ännu inte trätt i kraft. Sektionsordförandena inom Jusek behöver gemensamt 

diskutera hur man effektivt kan genomföra sådana rutiner.  

 

-  Aktivitetsbaserade lokaler, erfarenheter.  

Begreppet innebär att inte ha en fast plats att sitta vid samt att ha vissa utrymmen där det ska 

diskutera och hålla andra utrymmen för tyst arbete. Universitet anser styrelsen vara ett gott 

exempel på sådana aktivitetsbaserade lokaler.  

 

-  Hur kan vi jobba mer aktivt med det som våra medlemmar upplever är problematiskt? Ex. 

stress? 



Lina tar upp att vi ju jobbar i dagsläget kring frågan om psykisk ohälsa, genom bland annat 

seminariet i psykisk ohälsa. Abelone ger input om att det finns mycket information att tillgå i 

saken på Juseks hemsida.  

 

9. Budget/revision  

Lovisa har mottagit budgeten från Lovisa. Vi har totalt under dagens datum spenderat 89 628 

kronor. Lovisa informerar om att vi totalt troligtvis har totalt 150 000 kronor att spendera. Av 

summan vi har spenderat på 89 628 kronor är 36 757 kronor resekostnader, 17 000 kronor är 

hotell- och logikostnader, presenter och gåvor 500 kronor, mat och dryck under styrelsens 

sammanträden 8 000 kronor och kostnader för konferenser och seminarier 27 310 kronor. 

Abelone föreslår budgetmöte inför överlämning till nästkommande styrelse i form av mapp-

struktur. Lovisa poängterar vikten av att ha en ständig budget-punkt på styrelsemötenas 

dagordning. Styrelsen är samstämmiga om att bättre koll måste ske över budget och att det är 

viktigt för nästkommande styrelse att ha klarhet över budgeten från verksamhetsårets start.  

 

10. Kommande aktiviteter 

- West Pride 

Lovisa informerar om att det ej är bestämt dag än men det vore kul ifall styrelsen har tid att 

vara med i tältet/gå paraden. Själva veckan är 7–11/6 och styrelsen är intresserade av att delta.   

 

- Järvaveckan 

Lovisa informerar att Jusek har ett tält under Järvaveckan. Under dagarna 14–17/6 klockan 

15.30-20.00 ska Juseks tält bemannas, alla fyra dagarna. Vill man vara på plats i tältet och 

prata med besökarna om Juseks medlemskap för invandrade akademiker och vårt 

mentorskapsprogram för invandrade akademiker så går det jättebra. Lovisa vill, Lina 

Saco/några dagar Jusek helgen, Abelone kan komma kvällstid, Caroline, Frida helgen, Viktor 

helgen, John-Erik Saco/några dagar Jusek. 

Angående styrelsemöte för juni månad anser styrelsen det vara ett bra tillfälle att hålla detta i 

samband med järvaveckan och lördagen 16/6 är förslag på datum, då flest förväntas kunna 

delta.  

 

- Nationaldagsevent  

Lovisa delger info om att event sker 6/6 för att hälsa nyanlända som fått permanent 

uppehållstillstånd välkomna till Sverige. Studentmarknadsförarna kommer dela ut goodiebags 

och vill ni delta på det så vore det kul. Lovisa vill vara med, Lina eventuellt. Frida informerar 

om information hon har fått från chef från studentmarknadsförare att om man vill delta så gör 

man det i samverkan med studentmarknadsförarna.  

 

11. Slutgiltig info Almedalen 

Lovisa informerar om att Jusek inte åker till Almedalen, järvaveckan ersätter den 

”funktionen”- av event.  

 

12. Årsmötet 

 



- Årsmöteshelgen 

Styrelsen har beslutat att till styrelsemötet som sker 7/5 klockan 18.00 på Juseks kansli, ha 

funderat på eventuellt tema inför årsmöteshelgen samt inriktning på föreläsare alternativt 

konkret förslag på person för inspirationsföreläsaren, om styrelsen finner detta av intresse. 

Inspirationsföreläsningen ska i sådana fall ske under lördag förmiddag. Lina föreslår 

jämställdhet eller psykisk ohälsa som förslag på tema, alternativt invandrade akademiker   

med studentperspektiv, exempelvis hur man kan få unga personer att vilja ta examen.  

 

13. Facebookgruppen 

Frida och Abelone tar upp problematiken med att ha en facebookgrupp för 

studentmarknadsförare och ideellt aktiva inom Jusek på de olika orterna och JSS. Problemet 

bottnar främst i att en sådan grupp är svår att administrera effektivt då både 

studentmarknadsförare slutar med jämna mellan rum och nya rekryteras, främst är det svårt 

med kontrollen över jusekaktiva. Frida tar upp att tanken med Facebookgruppen var god med 

en stor ambition om att utöva effektivare kontroll för hela den ideella sidan av Jusek, men att 

styrelsen inte kan ha en sådan administrativ kontroll för att Facebookgruppen ska kunna fylla 

sitt syfte. Allra bäst vore det om studentombudsman skulle ha ansvar över detta område. 

Styrelsen fattar beslut om att stänga ner Facebook gruppen och samtliga är samstämmiga om 

att detta är bästa beslut och att arbetet fortsätter i hur vi bättre kan uppnå en effektiv kontakt 

och erfarenhetsutbyte parterna emellan.  

 

14. Nästa möte 7 maj 

- Besök från kansliet 

Lovisa informerar att vi kommer att få besök från person kansliet som arbetar med frågan om 

glappet mellan studietiden och arbetslivet. Hon kommer att hålla ett pass och att det kan vara 

bra om vi också har förberett frågor till henne, vi avsätter en timme till henne. Håkan måste vi 

boka en ny tid med, men detta blir svårt i dagsläget. Kanske får vi föreslå att han kan hänga 

med på Järvaveckan, alternativt fokusera på samtal med honom under förbundsrådet.  

 

- Artikel  

Lovisa tar upp frågan om författande av artikel aktuellt är aktuellt då tidigare diskussion har 

förts om att publicera någon i samband med valborg. Styrelsen enas om att tid inte finns för 

detta ändamål men att bra förslag på ämnen kan vara steget mellan studietid och arbetsliv 

alternativt Psykisk ohälsa. Lovisa tar upp frågan om vi kan hitta ett ämne där vi inte har pratat 

lika mycket om? Roza föreslår övergången mellan studietiden och arbetslivet, företagsamhet 

och SFI-lärande. Roza med input att hon har utkast på artikel som hon lägger upp i gruppen. 

Alla i styrelsen kan ha kollat på utkastet till 7/5, komma med inputs och förslag fram till dess. 

Kanske att vi kan få med Sofia Larsen på tåget också, detta vore önskvärt. Lina avvaktar med 

att höra av sig till S-studenter.  

 

15. Mötets avslutande 

Lovisa förklarar mötet avslutat 12.18 

 

  


