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Styrelsemötesprotokoll
Styrelsemöte 8 verksamhetsåret 2015/16

Datum:
Tid:
Plats:
Kallade:
Närvarande:

2016-04-04
Kl. 16:30 – 19:05
Studenternas hus/på distans
Göta studentkårs styrelse, verksamhetsrevisorerna samt kallelse@gota.gu.se
Peter Wejmo*
Ebba Jacobsson*
Karin Bylund*
Lina Olofsson*
Jonathan Norman* via skype
John Edström*
* = Röstberättigad

§

Ärende

1

Preliminärer

1.1

Mötets öppnande och behöriga
utlysande

Beslut/åtgärd

Styrelsen beslutar
att anse mötet behörigen utlyst

1.2

Val av mötesordförande,
mötessekreterare och protokolljusterare

Styrelsen beslutar
att utse till
mötesordförande: Peter Wejmo
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

Styrelsen beslutar
att lämna punkten

1.6

Sluttid idag

Styrelsen beslutar
att sikta på klockan 21:00 som sluttid.

2

Anmälningar
Ingen rapport föreligger

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
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3

Valärenden
Inga valärenden föreligger

4
4.1

Beslutsärenden
Verksamhetsplanen
Lina presenterar förslag till
verksamhetsplan.

Styrelsen beslutar
att bifalla John yrkande 1

John har gjort ett google-docs där vi
kan diskutera verksamhetsplanen

att bifalla John yrkande 2

Förslag till beslut att skicka vidare
verksamhetsplan 2016-17 till
konstituerande fullmäktige

att bifalla John yrkande 3

John yrkande 1 på att ändra
formuleringen ” 1.4 Undersöka
Organizer-modellen” till "Påbörja en
organisationsutredning

att bifalla Karin yrkande 2

att bifalla Karin yrkande 1

att bifalla Ebba yrkande 1
att bifalla Ebba yrkande 2

John yrkande 2 att lägga till i
brödtexten under prioriterat mål 1
följande formulering "Göta studentkår
kan bli en mer tillgänglig organisation
som gör det lättare för medlemmar att
engagera sig i. Under året ska Göta
studentkår påbörja en
organisationsutredning för att lägga
grund till att framtida verksamhetsår
kunna föreslå
organisationsförändringar."

att skicka det framvaskade förslaget till
fullmäktige

John yrkande 3 att lägga till i löpande
verksamhet under
sammarbetsorganisationer "Sprida
information om samt uppmuntra
engagerade i Göta studentkår att söka
förtroendeuppdrag inom GUS.", ”Sprida
information om samt uppmuntra
engagerade i Göta studentkår att söka
förtroendeuppdrag inom GFS." samt
”Sprida information om samt uppmuntra
engagerade i Göta studentkår att söka
förtroendeuppdrag inom SFS."
Karin yrkande 1 att lägga till ett delmål
under prioriterat mål 2 som lyder: 1.6
Utreda och arbeta fram ett förslag till en
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organisationsteknisk utbildning för
kårföreningar och studentgrupper.
Karin yrkande 2 att lägga till ett delmål
under prioriterat mål 2 som lyder: att ta
fram en policy för ekologisk hållbarhet
Ebba yrkande 1 att stryka delmålet
”3.5 Samarbeta med Akademihälsan”
Ebba yrkande 2 att flytta delmål 2.2
"2.2 Fortsatt hålla styrdokument
uppdaterade och levande” till löpande
verksamhet
4.2

Budgeten
Peter föredrar budgeten

Styrelsen beslutar

Lina yrkande 1 att stryka
budgetposten ”konstkåren” under
Samarbetsorganisationer

att bifalla Lina yrkande 1

Lina yrkande 2 att istället för budget
1415 visa budgeten mot utfallet från
1415

att bifalla John yrkande 1

att bifalla Lina yrkande 2

att skicka det framvaskade förslaget till
fullmäktige

John yrkande 1 att rubrikerna bör
återkomma på alla sidor, så att en vet
vad en läser
4.3

Medlemsavgiften
Medlemsavgiften är oförändrad

Styrelsen beslutar
att föreslå för fullmäktige att fastställa kostnaden
för medlemskap i Göta studentkår till 150 SEK
för en termin samt till 200 SEK för två terminer.

4.4

4.5

Månadsarvodets storlek
Presidiet föreslår

Styrelsen beslutar

att föreslå för fullmäktige att
månadsarvodet för verksamhetsåret
2016/2017 fastställs till 16 619 kronor.

att föreslå för fullmäktige att månadsarvodet för
verksamhetsåret 2016/2017 fastställs till 16 619
kronor.

Intern samordning
Presidiet föreslår:

Styrelsen beslutar

att föreslå fullmäktige att bordlägga
frågan till fullmäktigesammanträde 1

att föreslå fullmäktige att bordlägga frågan till
fullmäktigesammanträde 1 verksamhetsåret

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

031-708 44 40
exp@gota.gu.se
www.gotastudentkar.se

Sida 4/5

Styrelsemötesprotokoll
verksamhetsåret 2016/2017
4.6

2016/2017

Arbetsbesordning för FUM
Ingen förändring i arbetsordningen

Styrelsen beslutar
att föreslå för fullmäktige att anta
arbetsordningen för fullmäktige 2016-2017

5
5.1

Diskussionsärenden
Valberedningsförfarandet
Vi har en diskussion kring
valberedningsarbetet och förfarandet
kring detta.

Styrelsen beslutar
att presidiet pratar med valberedningen

Punkter att ta upp med Valberedningen
 kommunikation med presidiet
 tonen mot kandidaterna
 övertalningsmetoder
 tonen om andra kandidater
 att acceptera ett nej
6

Övriga frågor
inga övriga frågor

7

Mötets avslutande

7.1

Mötesutvärdering
Mötesutvärdering hålls

7.2

Mötets avslutande
Mötet avslutas 19:05
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Mötesordförande

Mötessekreterare

Peter Wejmo

Lina Olofsson

Protokolljusterare

Karin Bylund
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