
JSS styrelsemöte protokoll, 7 maj 2018 

Tid: 18.47-20.56 

 

Närvarande: 

Lovisa Kronsporre, ordförande (injusterad punkt 7) 

John-Erik Hugo Arteaga-García Bergkvist, vice ordförande 

Abelone Tischbein-Madsen, ledamot  

Roza Kizil, ledamot 

Caroline Roumi, ledamot 

Frida Bäckman Björkenstam, ledamot  

Jonatan Arblom Sundblad, sekreterare 

 

1. Mötets öppnande 

John Erik förklarar mötet öppnat 18.47 

 

2. Dagordningens godkännande 

Dagordning godkänns 

 

3. Val av mötesordförande 

Styrelsen väljer John Erik till mötesordförande 

 

4. Val av sekreterare 

Styrelsen väljer Jonatan till sekreterare 

 

5. Val av justerare 

Styrelsen väljer Frida till justerare 

 

6. Godkännande av fg mötesprotokoll 

Godkännande av fg mötesprotokoll, med ändring 

 

V-studenter ska vara C-studenter 

 

7. Paneldebatt universitet 8 maj praktiskt och planering 

 

Byter med 8 nedan 

 

8. Förbundsrådet  

 

Lovisa har blivit tillfrågad att hålla ett anförande som ska svara på några frågor. 

 

Vilken aktivitet är ni stoltast över att ha genomfört under året? 

System för externa kontakter 

- Facksnack (externa kontakter) 

 



Fortsatt att utveckla relationer till andra studentdelar av Jusek 

- Utbildningshelg för studentmarknadsförare, luncher med lokala styrelser, kick-off i 

Stockholm etc. 

 

Fokusfrågor 

- Fick igenom jämställdhet under Saco studentråd 

 

Saco studentråd 

- Fick in två ledamöter 

 

Vilket är ditt bästa råd till andra sektioner/professionsföreningar 

 

Mer samarbete, kompetens från båda håll 

 

Olika anledningar att man går med, vi skulle vilja vet vad andra sektioner och 

studentmarknadsförare ser på det.  

 

Vad är det viktigast som ni planerat inför det kommande året? 

 

Överlämningsarbete till årsmöte, det är viktigare eftersom att vi sitter ett år 

- Har inte samma möjligheter att bygga upp intern erfarenhet och kompetens 

- Att få kontroll över budgeten 

 

Vi har svårt med organisatoriskt minne och skulle därför behöva mer stöd från 

kansli/förbundsstyrelse/andra sektioner i början av mandatperioden. 

 

Även 

 

Vi vill även ha representation genom adjungerad i förbundsstyrelsen 

 

Ajournerar 19.23 

 

Mötet återupptas 19.35 

 

Går tillbaka till punkt nummer 7 

 

Abelone och Lovisa fixar frukost. Styrelsen ses 07.22 vid t-station universitet. 

Studentmarknadsförare (Abelone) fixar talargåva. 

 

Lovisa kliver på som ordförande 

 

9. Svar på remiss 

 

Tar punkt 10 



 

10. Möte med förbundsstyrelsen återkoppling 

 

Lovisa har pratat med förbundsrådet. De vill veta vad JSS vill ha av förbundsrådet. 

 

Punkt 9 

 

John Erik säger att Saco kommer att svara ändå och att remissförfarande är krångligt. 

 

Styrelsen är oroade över tidsåtgången, men tycker att det vore bra att svara. 

 

Det diskuteras huruvida kansliet kan skriva svar, men Roza och Caroline ska först kolla 

igenom. 

 

BESLUT: Caroline och Roza återkommer till styrelsen 23 maj. Lovisa ska kolla om det 

fungerar för kansliet. 

 

Punkt 10 igen 

 

JSS skulle vilja ha representant i förbundsstyrelse (FS). FS positiva till lunchsamtal som JSS 

haft med politiska ungdomsaktörer. 

 

Lovisa berättar även att hon haft möte med de andra sektionsordförandena, men att det mötet 

inte var så bra ur ett studentperspektiv. Det var svårt att visa på studentperspektiv i de frågor 

som diskuterades. 

 

11. Årsmötet 2018 

 

Styrelsen har haft i uppgift att hitta inspirationstalare. Lovisa berättar att man förra året hade 

en priolista. John Erik lyfter att förra årsmötets ordförande var Amanda Lundeteg. 

 

Följande personer lyfts för diskution 

 

Seroj Ghazarian 

Elaine Eksvärd 

Christina Stella 

Mia Törnskog 

Annika Malmberg 

Louise Meijer 

Andra Farhad 

Alexander Pärleros 

Fredrik Grytberg 

 

Priolista blir 



 

1. Andra Farhad 

2. Louise Meijer 

3. Mia Törnblom 

4. Annika Malmberg 

5. Fredrik Grytberg 

 

Styrelsen vill att Sofia Larsen kommer och hälsar på under årsmötet. 

 

BESLUT Roza kontaktar personer i prioordning, Lovisa kontaktar Sofia 

 

12. Järvaveckan och 6 juni 

 

Jusek är på Järvaveckan 14–17 juni. 

 

Abelone, Frida kan vara med helg, John Erik kan vara med vardag, Roza kan helgen, Caroline 

tror att hon kan, men återkommer, Lovisa, Lina kan, Viktor kan helg.  

 

6 juni 

 

Om någon i JSS vill så kontaktar man Ida 

 

13. Kommande möten 

 

Lördag 16 juni kl. 10.30-15.00. 

 

Ordna rolig aktivitet kring det mötet 

 

14. Mötets avslutande 

Lovisa förklarar mötet avslutat 20.56 

 

 

 

 

 

 

Lovisa Kronsporre    Jonatan Arblom Sundblad 

Ordförande      Sekreterare 

 

 

 

 

Frida Bäckman Björkenstam 

Justerare 


