
Protokoll för styrelsemöte 2018-06-16 
Jusek Student sektionsstyrelsen 

Kl. 10.30-14 

 

Närvarande 

Lovisa Kronsporre, ordförande 

John-Erik Bergkvist, vice ordförande 

Abelone Tischbein-Madsen, ledamot 

Lina Arvidsson, ledamot 

Roza Kizil, ledamot 

Jonatan Arblom Sundblad, ledamot 

 

1. Mötets öppnande 

 

Lovisa öppnar mötet 10.42. 

 

2. Val av sekreterare 

 

Jonatan väljs till sekreterare. 

 

3. Val av justerare  

 

Roza väljs till justerare. 

 

Lägger in punkt 4 om samtal med Håkan. 

 

4. Samtal med Håkan Öberg från Förbundsstyrelsen 

 

Håkan har bjudits in av styrelsen och samtal med honom kring bl.a. Jusek framöver, 

överlämning etc. sker utanför protokoll. 

 

5. Årsmöte 2018 

 

-Talare och upplägg 

 

Roza har kontakt med Andra Farhad som inte kunde vara med. Går vidare med tvåan på 

listan, Louise Meijer.  Roza får även i uppdrag av styrelsen att gå vidare med övriga talare på 

listan om Louise Meijer inte kan deltaga som talare.  

 

-överlämning 

 

Diskuterar vad som ska vara med på överlämning och vilka som ska sköta respektive delar av 

överlämningen. 

 

- övrigt 

 

Lovisa kontaktar Ida om schema för överlämning. Aktivitet under överlämningen ska 

diskuteras vidare. 

 

6. Ny ombudsman 



 

Abelone tillträder som ny ombudsman under den tid Ida är i annan tjänst. Abelone kommer 

närvara på kommande styrelsemöten men kommer inte vara med och fatta beslut.  

 

7. Aktivitet tillsammans  

 

Beslutar att Lovisa ska stämma av hur budgeten ser ut för avslutningsaktivitet för styrelsen. 

Alla i styrelsen får komma med förslag på aktivitet. 

 

8. Remissvar rapport (Flyttar punkt till efter Järvaveckan) 

 

9. Järvaveckan 

 

Abelone och Lovisa har deltagit tidigare under veckan under torsdagen. Lördag efter mötet 

står Lina, John-Erik, Roza och Abelone från styrelsen på Järvaveckan. 

 

10. Övriga kommande aktiviteter  

 

Som målsättning att göra något i Almedalen. 

 

8. Remissvar rapport (återupptas) 

 

Återkoppling från ansvariga Roza och Caroline 

 

Remissvaret läses upp av JE och styrelsen tycker remissvaret är bra, men att det räcker att 

Caroline och Roza skriver under. 

 

Lägger in punkt om Pride. 5 augusti. Jusek kommer troligen inte att gå, men Saco gör det. 

 

11. Nästa möte  

 

Lovisa får i uppdrag att föreslå tre förslag på datum i gruppen som sedan ska beslutas om. 

 

 

12. Mötets avslutande 

 

Mötet avslutas kl. 13.38. 


