Protokoll från styrelsemöte med Juseks sektion för det statliga området
tisdagen den 7 februari 2017
Möte vid Juseks kansli.
Närvarande:
Magnus Jonsson, ordförande
Peder Bergsten
Maria Johansson
Robert Engstedt
Elisabeth Åberg
Håkan Ohlsson (telefon, delvis pkt 4 och from pkt 6)
Anna Westling, ombudsman
Frånvarande:
Catherine Malmborg
Carina Vilhelmsson
Anna Malmström (lämnar styrelsen)
1. Ordförande förklarade styrelsemötet öppnat.
2. Till mötessekreterare valdes Peder Bergsten.
3. Föregående mötesprotokoll godkändes utan anmärkning.
4. Återkoppling av aktiviteter kopplade till fokusområden.
Återkoppling om vad som hänt inom respektive fokusområden sedan förra styrelsemötet.
- Välbefinnande i arbetslivet (Elisabeth, Cathrine och Carina);
Elisabeth berättar att gruppen haft möte med Daniel Lind och gått igenom rapporten
”välbefinnande i arbetslivet”. Ett antal nyckelfrågor har tagits fram. En
föreläsning/workshop där Daniel presenterar material ska hållas på en utvald
testmyndighet med målsättningen att man där själva ska jobba vidare med frågorna.
- Det flexibla arbetslivet, (tidigare ”Gränslöst arbete”) (Maria och Peder):
Har haft låg aktivitet i samband med att Anna slutar och har avvaktat besked om
eventuell ersättare till gruppen. Fortsätter nu med utgångspunkt från centralt
framtaget material och ändrar även namn på arbetsgruppen till ”Det flexibla
arbetslivet” för att få en tydligare koppling till utgångsmaterialet.
- Problematiken kring bisysslor(Magnus, Robert, Håkan):
En ordentlig analys har genomförts och kommer att ytterligare förfinas och
kompletteras. Håkan redogjorde för delar av arbetet och en del av de frågeställningar
som gruppen har tagit upp.

5. Representanter för Jusek i Saco-S representantskap
Det är upp till sektionen att föreslå namn till förbundsstyrelsen för de vakanser som
behöver fyllas i representantskapet. Styrelsen diskuterade hur förfarandet ser ut.
Styrelsen beslutade att Magnus och Elisabeth utgör valberedning med uppdrag att ta fram
en kravprofil som stäms av med styrelsen samt genomföra samtal med de kandidater som
lyfts fram.
6. Saco-S representantskap.
Anna W redogjorde för de diskussionspunkter som är aktuella på kommande möte:
- Erfarenheter av omstrukturering och omlokalisering av myndighet. Tankar om hur detta
kan genomföras på olika sätt
- Rals-T-utveckling. En liten presentation diskussion runt några av de punkter som
diskuteras och finns uppe för att läggas till eller förändras.
7. Personlig pensionsinformation
På det senaste fullmäktige beslutades att frågan skulle utredas. Anna W informerade att
kansliet fått i uppdrag att utreda förutsättningar för hur denna funktion skulle kunna
införas, med målet att vara igång till 2018.
8. Workshop.
Anna W informerade att det vid nästa fysiska möte den 6 april ska genomföras en
workshop tillsammans med delar av förbundsstyrelsen om frågor som rör tillväxt,
rekrytering och synliggörande av Jusek.
Önskvärt med så stort deltagande som möjligt!
9. Kommunikation med medlemmar.
Anna W informerade om att en funktionsbrevlåda nu finns tillgänglig. Ytterligare
handhavandeinstruktioner kommer att skickastill styrelsen. Brevlådan ska endast
användas för ärenden med direkt koppling till sektionen. Inledningsvis har Magnus
huvudansvaret för att bevaka inkommande post samt att författa förslag på automatiskt
svarsmeddelande.
10. Övrigt
Inga övriga frågor.
11. Nästa möte
Nästa möte hålls onsdagen den 8 mars 2017 09.00-12.00 på Juseks kansli/via länk.
12. Avslutning
Ordföranden förklarar mötet avslutat.
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