
Protokoll för styrelsemöte 2016-10-01   

Jusek Student, sektionsstyrelsen  Närvarande:   

Hannes Guggenheimer, ordförande (injusterad i röstlängden kl. 13:18)  

Marco Poblete, vice ordförande Ida Inga, studentombudsman 

Alexander Zhou, ledamot  

Lisa Svensson, ledamot  

Rebecka Elm, ledamot  

Ida Inga, studentombudsman 

Emelie Jönsson, ledamot (injusterad i röstlängden kl. 12:30)  

John-Erik Bergkvist, ledamot (injusterad i röstlängden kl. 12:30)  

  

1 § Mötets öppnande   

Vice Ordförande Marco Poblete förklarar mötet öppet kl. 11.30.   

2 § Dagordningens godkännande   

Dagordningen har justerats. 6§ h) Upprätta verksamhetsplan ersätts av 6§ h) Lokalstyrelse och 

mentorskapsprojekt. 6§ i) Skapa en målkarta baserat på punkt h tas upp vid kommande möte. 7§ 

Målkartsuppföljning stryks.   

  

3 § Val av mötessekreterare   

Styrelsen väljer Alexander Zhou till mötessekreterare.   

4 § Val av justerare   

Styrelsen väljer Rebecka Elm till justerare.   

5 § Godkännande av förra mötets protokoll   

Styrelsen godkänner förra mötets protokoll.   

6 § Diskussions- och beslutsärenden   

Allmänna diskussioner om Saco kongress.   

Marco Poblete ajournerar mötet kl. 12:31 för lunch.  

Marco Poblete ger briefing till inkomna ledamöterna.   

Marco Poblete överlämnar mötesordförandepositionen till Hannes Guggenheimer.  

Hannes Guggenheimer återöppnar mötet kl. 13:18   



a) Diskussion om och tilldelning av ansvarsområden  
• Hannes Guggenheimer, ordförande – Opinion- och strategiansvarig  

• Marco Poblete, vice ordförande – Utvärderare  

• Alexander Zhou – Ekonomiansvarig och ”processtöd/backup”  

• Emelie Jönsson – Samordningsansvarig  

• John-Erik Bergkvist – Ansvarig för sociala medier  

• Lisa Svensson – Ansvarig för lokalstyrelser och mentorskap  

• Lovisa Kronsporre – Eventansvarig  

• Martin Andersson – Innehållsansvarig och internadministration  

• Rebecka Elm – Researchansvarig   

Angående områdesbeskrivning, se Protokoll 20160904  

  

b) Preliminär datumbestämning av höstens och vinterns möten.   
Lördagen den 22:e oktober, kl. 10:30  

Fredagen den 25:e november (i anslutningen till Saco kongress)  

Lördagen den 10:e december, kl. 10:30  

Lördagen den 14:e januari, kl. 10:30  

  

c) Årets tema  
Tankar kring temat:   

- Akademiska utbildningar lönar alltid sig  

- Praktiska inslag i utbildningar (ej uppsatspraktik) ”steget mellan student- och 

yrkeslivet”  

- Gemenskapen mellan Jusek och Mentorskap/lokalstyrelse  

- Arbetsmiljö, psykisk hälsa, samhällsansvar redan i utbildningsstadiet  

- Civilkurage  

- Fokus på betyg eller engagemang?   

- Värdesättning av engagemang, ex. ansökan till mastersprogram, fackligt 

engagemang  

- Nätverk/kontakt  

  

Hannes Guggenheimer ajournerar mötet kl. 14:44 för fika.  

Hannes Guggenheimer återöppnar mötet kl. 15:02   

d) Beslut om Almedalen   
Event: Paneldebatt/seminarier med ämnet engagemang  

Det krävs en tydlig plan för egen event och styrelsen beslutar att vi inte tillhandhålla egen  

  

Styrelsen beslutar att två till tre ledamöter ska delta event från andra 

aktörer/organisationer. Deltagandet ska inte inskränka andra ansvarsområden som 

styrelseledamöter redan har.   



  

Förslaget är att två deltar debatter och seminarier, medan en fungerar som sekreterare.  

Lovisa och Alexander ska titta på vilka event och aktörer. Informationen ska presenteras 

inför nästa styrelsemöte. http://www.almedalsveckan.info   

  

Ida Inga kollar på boende- och kostnadsfrågor med kansliet.   

  

e) Diskussion om Seher Yilmaz medverkande  
Ordförande i Rättviseförmedlingen, svensk ideell förening som förmedlingsverksamhet 

med inriktning på jämställdhet.  

  

Eftersom det har blivit en kritisk debatt kring henne och ett kostnadsfritt anlitande har 

förfallit. Det finns ingen tydlig koppling till årets tema och det kan finnas andra 

alternativ.   

  
Hannes Guggenheimer ajournerar mötet kl. 15:45  

Hannes Guggenheimer återöppnar mötet kl. 15:56  

f) Översikt av Saco studentråds politiska program inför kongressen  
Fem mandat från Jusek samt två suppleanter. Den 26:e - 27:e november.  Motionsstop 

på fredagen den 14:e oktober  

  

g) Motioner till Saco studentråd  
1. Antal mandat i Saco kongress är 55 i dagsläget. Alla Saco-medlem ska ha samma 

rösträtt och ett proportionellt system krävs. De fem största förbund inom Saco-student 

är SSR, lärarna, civilingenjörerna, civilekonomerna och Jusek.  En 

stadgeändring(minst tre fjärdedelar av antalet lagda röster från 

närvaranderöstberättigade ombud vid kongress eller extra kongress)  

Att ta bort taket till begränsningar på antal mandat för de större förbund som deltar.   

2. Att värdesätta engagemang: verksamhetsplan: att Saco studentråd ska medverka att 

engagemang ska inräknas i ansökan till mastersprogram (ex. sidomeriter, relevanta 

erfarenheter).  Politiskt program eller verksamhetsplan, ”betygsbortfall + ökade 

engagemang”  

3. Alternativa vägar till akademin - Antagningsprov till högre utbildningar  

  

h) Lokalstyrelse och mentorskapsprojekt  
Jurister från Göteborg och kommunikatör från Gävle vill starta lokalstyrelser. Lisa och 

Ida ska börja kontakta intresserade studenterna. Handbok för nystart.   

  

8 § Övriga frågor   

- Datum inför nästa årsmöte: 30:e september  

http://www.almedalsveckan.info/
http://www.almedalsveckan.info/


- Ordförandeträff för att öka engagemang och deltagande? Erfarenhetsbyten?  

  

9 § Inför nästa möte   

Nästa möte äger rum på Juseks kansli på lördagen den 22 oktober kl. 10:30  

Almedalen: Lovisa + Alexander  

Utkast: Rebecka + Martin   

Sociala medier: John-Erik Lokalstyrelsehandbok:  

10 § Mötet avslutas   

Ordförande Hannes Guggenheimer förklarar mötet avslutat kl. 17:15.  

   
   

 Sekreterares underskrift                                     Ordförandes underskrift   

Alexander Zhou               Hannes Guggenheimer 

  

                                    

Justerares underskrift   

                      Rebecka Elm           
 

 

 


