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Styrelsemöte 7 verksamhetsåret 2015/16 
 

 
Datum: 2016-03-10 
Tid: 
Plats: 

Kl. 16:30 – 21:53 
Studenternas hus/på distans 

Kallade: Göta studentkårs styrelse, verksamhetsrevisorerna samt kallelse@gota.gu.se 
Närvarande: Peter Wejmo* 

Ebba Jacobsson* 
Karin Bylund* 
Lina Olofsson* 
Jonathan Norman* (utom punkt 1 och 2) 
 
Stefan Karlsson 

 * = Röstberättigad 

 
§ Ärende Beslut/åtgärd 

 
1 Preliminärer  
   

1.1 Mötets öppnande och behöriga 
utlysande 

Styrelsen beslutar 
 
att anse mötet behörigen utlyst 

   
1.2 Val av mötesordförande, 

mötessekreterare och protokolljusterare 
Styrelsen beslutar 
 
att utse till 
mötesordförande: Ebba Jakobsson 
mötessekreterare: Lina Olofsson 
protokolljusterare: Karin Bylund 
 

   
1.3 Godkännande av föredragningslistan Styrelsen beslutar 

 
att godkänna föredragningslistan  
 

   
1.4 Adjungeringar Styrelsen beslutar 

 
att hålla öppet möte 

   
1.5 Föregående protokoll 

 
- är ej justerat. 

Styrelsen beslutar 
 
att lämna punkten 

   
1.6 Sluttid idag Styrelsen beslutar 

 
att sikta på klockan 21:00 som sluttid. 

 
2 Anmälningar  

   
2.1 Presidierapport  
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 Föredrogs muntligt kortfattat och 
kommer skriftligt till fullmäktige 

Styrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 

2.2 Presidiebeslut  
   
 Ett antal presidiebeslut har genomförts. 

Många nomineringar till SFS poster har 
skickats från Göta.  

Styrelsen beslutar 
 
att lägga presidiebesluten till handlingar 

   
2.3 Sektionsrapporter  

   
 Muntlig genomgång. Det kommer även 

här skriftliga rapporter till fullmäktige 
Styrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 

 
 

3 Valärenden  
   
 Inga beslutsärenden föreligger Jonathan justeras in via skype 16:55 

 
 

4 Beslutsärenden  
   

4.1 Äskan från MatNatSex – Beachgasque  
   
 MatNatSex har sökt för Beachgasquen. 

En äskan på 500 och en på 3000. 
Martin kan ta 500 från 
sektionsbudgeten. De subventionerar 
biljetter för Göta-medlemmar och vill då 
äska för att kunna gå runt. Natseks 
styrelse har godkänt 500 kronor.  

Styrelsen beslutar 
 
att godkänna äskan på 3000:-  

   
4.2 Äskan från P6 – Spacestation  

   
 P6 äskar för Spacestation. 5000:- som 

ska gå till hyra av kårkällaren, T-shirts 
och mat till de som jobbar. 
De äskar även 500:- för att betala för 
ett boende för en person med 
funktionsvariationer för att en deltagare 
ska kunna bo ordentligt under 
festresan.  
 
Beslutet tas i klump 

Styrelsen beslutar 
 
att godkänna äskningarna 

   
4.3 IT-sektionens mottagningsarvodering  

   
 Underlag har inkommit. Thor har 

skickat in budget och en motivering till 
varför han blivit vald som 
mottagningskoordinator. Dessa finns 
med i handlingarna.  

Styrelsen beslutar 
 
att arvodera Thor Salehi om en månads 
arvodering för arbetet som 
mottagningskoordinator ht15 
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Kårstyrelsens protokollanteckning: Kårstyrelsen 
vill inte uppmana sina arvoderade att jobba mer 
än 100% och att detta är ett undantag då det 
skett missar i kommunikationen. 

   
4.4 Studentvärdar Humsek  

   
 Det finns bifogat en lista och ett 

schema.  
 
Humanistsektionen föreslår följande: att 
arvodera  
Michelle Kallin 1700 kr, 
Linn Samy Hedlund 1400 kr, 
Ingrid Dahlén 1400 kr, 
Amanda Boström 1300 kr, 
Nico Hengst 1000 kr, 
Jeffy Karlsson 600 kr. 

Styrelsen beslutar 
 
att godkänna arvoderingarna enligt 
Humanistiska sektionens förslag 

   
4.5 Delegation till SFSFUM  

   
 Göta har inte haft någon tradition kring 

hur vi utser delegation till SFS FUM. 
För att ha något att lämna över till nästa 
år yrkar Lina på: 
 att utse Lina Olofsson till 
delegationsledare samt att ge henne 
mandat att utse resterande delegater. 

Styrelsen beslutar 
 
att välja Lina Olofsson  
samt 
att ge Lina Olofsson mandat att utse övriga 
delegater till delegationen i SFS FUM. 

   
4.6 GFS studiesociala verksamhet  

   
 Punkten föredras muntligt på mötet.  

 
På förra styrelsemötet på GFS fanns en 
diskussionspunk om att plocka ur all 
studiesocial verksamhet ur GFS.  
 
Underlaget inför mötet var undermåligt 
och dessutom en diskussionspunkt.  
De ville plocka bort den studiesociala 
verksamheten, men hade inte 
specifcerat vad som faktiskt menas 
med studiesocial verksamhet.  
De skickade sedan ut en lista på vilka 
verksamheter som är knutna till GFS. 

Styrelsen beslutar 
 
att kårstyrelsen anser att GFS struktur inte ska 
förändras i dagsläget  

   
4.7 Arbetsbeskrivning för Göta studentkårs 

presidium 
 

   
 Arbetsbeskrivningen är bifogad i 

handlingarna. Dock behöver presidiet 
göra redaktionella, språkliga ändringar.  

Styrelsen beslutar 
 
att återremittera dokumentet till presidiet  
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Styrelsen vill gärna återremmittera 
förslaget och att de ska återkomma när 
de renskrivit dokumentet.  

   
4.8 Arvodering DJ Samsek finalsittning  

   
 Samsek önskar arvodera två DJs som 

spelade på finalsittningen. Det är två 
arvoderingar à 999:-  
 
 

Styrelsen beslutar 
 
att arvodera Henry Drefeldt och Anders 
Karlsson med 999:- vardera 

   
4.9 Utseks styrelse, kommunikatör  

   
 Handlingen har ännu inte kommit fram, 

så därför kan vi inte ta beslut på detta 
ännu. 
Därför yrkar styrelsen på att bordlägga 
punkten till nästa styrelsemöte.  
 
Styrelsen tycker också att det är 
märkligt att arvodera vissa 
styrelsemedlemmar för att de har ett 
visst ansvar. 

Styrelsen beslutar 
 
att bordlägga punkten till nästa styrelsemöte  

   
4.10 Doktorandråden vid Göta studentkår, 

ändringar i stadga, delegationsordning 
samt nytt styrdokument 

 

   
 Handlingar finns bifogade.  

Den stora grejen är borttagningen av 
doktorandsektionen ur stadgan och 
sedan skapa plats för doktorandråden i 
stadgan.  
 
Styrelsen tar beslut om attsatserna i 
klump 

Styrelsen beslutar 
 
att föreslå för fullmäktige att anta de föreslagna 
ändringarna i stadgan i en första läsning  
att föreslå för fullmäktige att anta de föreslagna 
ändringarna i delegationsordningen  
samt  
att föreslå för fullmäktige att anta det nya 
dokumentet ”Regler för doktorandråd” 

   
4.11 Gratis kompendier i utbildningen  mötet ajourneras till 18:50 

   
 Kårstyrelsen har skrivit ett motionssvar. 

Presidiet får göra redaktionella 
ändringar.  

Styrelsen beslutar 
 
att skicka motionssvaret till fullmäktige och yrka 
på bifall 

   
4.12 Breddad rekrytering genom 

högskolebehörighet på 
alla gymnasieprogram 

 

   
 Kårstyrelsen har skrivit ett motionssvar. 

Presidiet får göra redaktionella 
Styrelsen beslutar 
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ändringar. att skicka motionssvaret till fullmäktige och yrka 
på bifall 

   
4.13 Studielön på försök i Göteborg  

   
 Kårstyrelsen har skrivit ett motionssvar. 

Presidiet får göra redaktionella 
ändringar. 

Styrelsen beslutar 
 
att skicka motionssvaret till fullmäktige och yrka 
på avslag 

   
4.14 Rättvisa hyror för alla  

   
 Kårstyrelsen har skrivit ett motionssvar. 

Presidiet får göra redaktionella 
ändringar. 

Styrelsen beslutar 
 
att skicka motionssvaret till fullmäktige och yrka 
på bifall 

   
4.15 Insatser för psykisk hälsa bland 

studenter 
 

   
 Kårstyrelsen har skrivit ett motionssvar. 

Presidiet får göra redaktionella 
ändringar. 

Styrelsen beslutar 
 
att skicka motionssvaret till fullmäktige och yrka 
på avslag 

   
4.16 Åsiktsdokumentet mötet ajourneras till 20:11 

   
 Vi bjöd in våra medlemmar att komma 

och revidera vårt Åsiktsdokument. Efter 
den dagen fick vi in många bra förslag 
på förändringar.  
 
Dessa finns i en Google drive. 
Styrelsen diskuterar de föreslagna 
ändringarna.  
 
Presidiet har rätt att göra redaktionella 
ändringar inför fullmäktige 

Styrelsen beslutar 
 
att skicka de föreslagna ändringarna till 
fullmäktige 

   
4.15 stadgeändringar  

   
 Vi bjöd in våra medlemmar att komma 

och revidera vår stadga. Efter den 
dagen fick vi in många bra förslag på 
förändringar.  
 
Dessa finns i en Google drive. 
Styrelsen diskuterar de föreslagna 
ändringarna.  
 
Presidiet har rätt att göra redaktionella 
ändringar inför fullmäktige 

Styrelsen beslutar 
 
att skicka de föreslagna ändringarna till 
fullmäktige 

   



 

 

Styrelsemötesprotokoll 

 

 
 
Göta studentkår 

 
031-708 44 40 

Götabergsgatan 17  exp@gota.gu.se 

411 34 Göteborg www.gotastudentkar.se 

 

Sida 6/6  

 
 
 

5 Diskussionsärenden  
   

5.1  Studenternas Hus  
   
 Vi har haft en workshop, den gick 

sådär. Peter och Sandra från 
konstkåren och GUS har blivit inbjudna 
på ett möte med han som har ansvar 
för försäljningen. 

 

   
5.2 Instagram  

   
 Karin ska instagramma för 

hyresgästföreningen väst. Kan 
styrelsen hjälpa Karin att komma på 
saker att skriva intressanta saker.  
 
Styrelsen skapar en tråd i 
facebookgruppen där vi kan lägga in 
texter och statistik.  

 

 
6 Övriga frågor  

   

 
7 Mötets avslutande  

   
7.1  Mötesutvärdering  

   
 Mötesutvärdering hålls  
   

7.2 Mötets avslutande  
   
 Mötet avslutas 21:53  

   
Mötesordförande  Mötessekreterare 

 
 
 

  

Ebba Jacobsson  Lina Olofsson 
   
Protokolljusterare   

 
 
 

  

Karin Bylund   
 


