Protokoll styrelsemöte i Juseks statliga sektion den
5 september 2018
Deltagare: Elisabeth Åberg (ordförande), Rita Koskinen Lundström (vice ordförande) Carina
Wilhelmsson(sekreterare), Elisabeth Perntz, Anna Westling (ombudsman Jusek), Peder Bergsten,
Catherine Malmborg samt Anna Owens (fr.o.m. p 4) .

1. Mötet öppnas
Elisabeth hälsar alla välkomna till höstens första möte.

2. Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.

3. Genomgång med Anna Nitzelius ang. Juseks arbete med
rättspolitiken m.m.
Anna berättar om det pågående arbetet med översynen av Juseks valplattform och de
aktiviteter som kopplade till denna. De har t.ex. tagit fram en rapport om poliskrisen
och förslag till hur effektivisering av den verksamheten som det har varit en del
artiklar kring i pressen. Dessutom har de tagit fram en rapport om hot, våld och
trakasserier. Den tredje delen i plattformen har rubriken ”Gör rätt saker” och de vill
gärna ha förslag till vad för aktiviteter som Jusek skulle kunna kopplas till detta
stycke.
Styrelsen diskuterar och ger förslag på olika områden som kan kopplas till just detta
stycke.

4. Checklista vid omlokalisering för förtroendevalda
Elisabeth P rapporterar från arbetet med att ta fram en checklista vid omlokalisering.
Styrelsen diskuterar förslaget. Ledamöterna ombeds att lämna ytterligare synpunkter
till Elisabeth P senaste 15 oktober.

5. Bevaknings-/Fokusområden – vad har hänt?
Styrelsen diskuterar hur vi kan arbeta vidare med frågeställningarna och ser vissa
möjligheter att koppla dessa till Juseks aktiviteter utifrån Juseks rättspolitiska
valplattform.

6. Frågor inför Saco-S representantskap
Anna redogör för de frågor/ärenden som ska tas upp på torsdagens representantskap.
Bl.a. kommer partsrådet att prata om sitt arbete med ”Hållbart arbetsliv” samt Saco-S
rapport om chefens förutsättning att sätta lön kommer att presenteras. På grund av
personalbrist kommer utvärderingen av RALS 2010 att skjutas till kommande år
liksom översynen av de partsgemensamma kommentarerna.

7. Översyn av Juseks webbinfo för förtroendevalda
Styrelsen diskuterar innehållet på webben för de förtroendevalda. Ledamöterna
ombeds skicka sina synpunkter till Elisabeth innan den 24 oktober.

8. Vår hemsida
Diskussion kring strukturen av sektionens hemsida samt behovet av en
funktionsbrevlåda. Styrelsen anser att det finns ett behov av en kontaktyta för
medlemmarna även om majoriteten av de brev som har kommit in vanligen inte
gäller sektionens ansvarsområden.

9. Övriga frågor
Anna berättar att Jusek har påbörjat förberedelsearbetet, inklusive tidsplanen, för
fullmäktige som är den 14-15 maj 2019. I styrelsens uppdrag ingår att utse delegater
för den statliga sektionen. Styrelsen diskuterar hur vi kan få in intresseanmälningar
från förtroendevalda.
Elisabeth Å och Cathrine kommer att se över stadgarna till nästa möte. Ev.
synpunkter kommer därefter att diskuteras med Jusek och övriga sektioner.
Nästa möte är den 24 oktober (videomöte).
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10. Mötet avslutas
Elisabeth tackar deltagarna och avslutar mötet.

Carina Wilhelmsson

Elisabeth Åberg

Sekreterare

Ordförande
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