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Styrelsemötesprotokoll
Styrelsemöte 9 verksamhetsåret 2015/16

Datum:
Tid:
Plats:
Kallade:
Närvarande:

2016-05-10
Kl. 14:00 – 17:00
Studenternas hus/på distans
Göta studentkårs styrelse, verksamhetsrevisorerna samt kallelse@gota.gu.se
Peter Wejmo*
Ebba Jacobsson*
Karin Bylund*
Lina Olofsson*
John Edström*
Emelie Alette*
Jonathan Thor
Ellinor Alvesson
* = 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: Ebba Jacobsson
mötessekreterare: Lina Olofsson
protokolljusterare: John Edström

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 18:00 som sluttid.

2

Anmälningar
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2.1

2.2

2.3

2.4

3

Presidierapport

Styrelsen beslutar

Rapporten föredras muntligt eftersom
underlag missats i handlingarna. Den
skriftliga rapporten bifogas till
fullmäktigemötet

att lägga rapporten till handlingarna

Per Capsulam-beslut

Styrelsen beslutar

Beslutet rörde MatNat6 äskan, det blev
bifall. Vi godkände alltså 3000 kr

att fastställa beslutet

Presidiebeslut

Styrelsen beslutar

Att arvodera en student att översätta
Götas dokument till engelska.

att fastställa beslutet

Sektionsrapporter

Styrelsen beslutar

Finns en från Samsek. Jonathan är
med på mötet, så han berättar lite om
rapporten i korthet.

att lägga rapporten till handlingarna

Valärenden
Inga valärenden föreligger

4
4.1

4.2

Beslutsärenden
Ansökan om förnyad kårföreningsstatus

Styrelsen beslutar

Stella Academica
Göteborgs akademiska kammarkör

att skicka vidare till Fullmäktige

Arbetsbeskrivning för Göta studentkårs
presidium

Styrelsen beslutar
att ta yrkanden i klump

Detta dokument behöver inte gå via
fullmäktige, utan styrelsen får ta beslut
om den själv.

att bifalla samtliga yrkanden
att anta det framvaskade dokumentet

Ebba Yrkande 1: att ändra
formuleringarna kring GUS och GFS
valberedning till ”det är viktigt att
nominera personer till GUS/GFS
valberedning”
John Yrkande 1: att lägga till
meningen "Kårstyrelsen tillsätter Göta
studentkårs representanter i GFS
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styrelse" efter "Samtliga kårer vid
Göteborgs universitet och Chalmers
tekniska."
Lina Yrkande 1: att lägga till meningen
"Kårstyrelsen tillsätter Göta studentkårs
representanter i GUS styrelse" efter "Som
vice ordförande med utbildningsansvar är
det rekommenderat att sitta i GUS
styrelse.”
Lina yrkande 2: att lägga till meningen
”samt att besluta om hur övriga delegater
ska utses” efter meningen ” Till detta får
Göta studentkår skicka en delegation,
vars delegationsledare utses av
kårstyrelsen.”

4.3

Göta studentkårs likabehandlingsplan

Styrelsen beslutar

Denna har skickats ut med
handlingarna.

att bifalla John Yrkande 1
att bifalla John Yrkande 2

John Yrkande 1: att konsekvent stryka
"Socioekonomisk bakgrund" i dokumentet
för att endast skriva "klass" eller "klass
bakgrund"

att skicka det framvaskade förslaget till
fullmäktige

John yrkande 2: att presidiet får rätt att
göra redaktionella ändringar

4.4

Göta studentkårs
kommunikationsmanual

Styrelsen beslutar
att ta besluten i klump

Ebba och Tobias har jobbat fram detta
dokument. Det kommer ersätta den
gamla komunikationsplanen.

att bifalla samtliga attsatser
att skicka det framvaskade förslagen till
fullmäktige

Vi har fått några kommentarer på detta
dokument.
Ebba yrkande 1: ändra formuleringen
”Kommunikatören i samråd med
sektionspresidie.” till ” Sektion:
Kommunikatören i samråd med
sektionspresidie eller den av
sektionsstyrelsen utsedd till ansvarig
för Skitviktigt" under Skitviktigt
Ebba yrkande 2: att konsekvent ändra
förkortningen ”gu” till ”Göteborgs
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universitet”
Ebba yrkande 3: att ändra
formuleringen ”Sektionspresidial skriver
text och bifogar bilder, brevet formges
av kommunikatören.” under
medlemsbrev till ” Sektionspresidial
eller den av sektionsstyrelsen utsedd till
ansvarig skriver text och bifogar bilder,
brevet formges av kommunikatören.
John yrkande 1: att ändra
formuleringen ”Alltså inte bara nyheter
som kommer från kåren,
utan nyheter från gu, fakulteter eller
institutioner” till ”Alltså inte bara nyheter
som kommer från kåren,
utan nyheter även från Göteborgs
universitet,”
John yrkande 2: att lägga till ”Utöver
det kan verksamhets- eller
sektionsspecifika hashtags användas.”
efter meningen ”Använd alltid Göta
studentkårs och Göteborgs universitets
officella hashtags #gotakar och
#thisisgu i inlägg det passar”
Karin yrkande 1: att ändra
formuleringen ”även samarbetspartners
eller saker som ni helt enkelt känner är
värdefulla för era studenter att känna
till.” till ” även samarbetspartners
eller annan relevant information”

4.5

Avsägelser

Styrelsen beslutar

Vi har fått in avsägelser från följande
personer:
 Elias Ottmar 16/17
 Ariane Savé 15/16
 Emma Hällbacka 15/16
 Mattias Byström 15/16

att lägga avsägelserna till handlingarna samt
skicka dem till Fullmäktige

Vi har skickat ett Per Capsulam beslut
angående Elias Ottmars avsägelse där
vi frågade om det var okej att sittande
FUM kunde ta beslut även om
ordförande på Humanistsektionen.
4.6

PIK diskussionspunkt
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4.7

4.8

4.9

5
5.1

Denna punkt är inte en riktig motion
utan en önskan om en
diskussionspunkt på nästa fullmäktige.
Därför behandlar vi den inte som en
vanlig motion, men kan skriva till en
liten förklarande text och sedan ha en
diskussion i fullmäktige.

att ta upp diskussionspunkten på nästa
Fullmäktige

Kvartalsrapporten

Styrelsen beslutar

Peter förklarar vad som hänt i
ekonomin.

att skicka kvartalsrapporten till fullmäktige samt
att presidiet skriver ett tillhörande följebrev

Motion Offentliga listan

Styrelsen beslutar

Vi har fått in en motion från Offentliga
listan angående att ha en bankett för
medlemmar i mitten av terminerna.
Vi gör ett Google docs där styrelsen
gemensamt skriver ett motionssvar.

att skicka motionen samt styrelsens motionssvar
till fullmäktige

Äskningar

Styrelsen beslutar

Vi har fått in äskningar från
 Matnatsex – 2000: GloSS – 412:-

att godkänna samtliga äskningar
Karin justerade ut sig under punkten

Diskussionsärenden
Valberedningsförfarandet

Styrelsen beslutar

Vi har en diskussion om
valberedningen igen.

att lämna punkten

Vad kommer hända på fum?
5.2

Bytsits

Styrelsen beslutar

Detta har gjorts
 inbjudan är gjord och skickas ut
idag
 Vi har pratat mat med Klas
 vi har bokat lokalen

att lämna punkten

vi behöver:
 hitta folk som jobbar i kök
 hitta folk som diskar
 hitta folk som städar
 hitta folk som dekorerar
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Ebba skickar till addresser som hon
har, samt till sektionerna att höra runt.
5.3

Överlämningen

Styrelsen beslutar

Vi diskuterar överlämningen.
Datum är 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30 juni.

att lämna punkten

Om styrelsen vill vara med under
överlämningen och hålla något är det
välkommet!
Vi gör ett google docs

6

Övriga frågor
inga övriga frågor

7

Mötets avslutande

7.1

Mötesutvärdering
Mötesutvärdering hålls

7.2

Mötets avslutande
Mötet avslutas 17:00

Mötesordförande

Mötessekreterare

Ebba Jacobsson

Lina Olofsson

Protokolljusterare

John Edström
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