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Kårstyrelsemöte 7 verksamhetsåret 2016/17

Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande:

2017-03-28
16.51-18:26
Studenternas hus
Sofia Ahlberg*, Ellinor Alvesson*, Axel Andersson (punkt 5.1), Sara Bergh*,
Jonathan Thor*

§

Ärende

1

Preliminärer

1.1

Mötets öppnande och behöriga
utlysande

Beslut/åtgärd

Ellinor Alvesson öppnar mötet 16:51.
Styrelsen beslutar

Handlingen till 4.7 Verksamhetsplan
17/18 kom ut sent.

att anse mötet behörigen utlyst

Det skickades först ut en felaktig
version av handlingen till 4.4
Medlemsavgiften. Den rätta versionen
utkom senare.
1.2

Val av mötesordförande,
mötessekreterare och protokolljusterare

Styrelsen beslutar
att utse till
mötesordförande: Ellinor Alvesson
mötessekreterare: Jonathan Thor
protokolljusterare: Sara Bergh

1.3

Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar

Ellinor yrkar

att lägga till 5.1 Diskussion om situationen på
Naturvetarsektionen i föredragningslistan.

att lägga till 5.1 Diskussion om
situationen på Naturvetarsektionen

1.4

att flytta 5.1 till efter 1.6.

att flytta 5.1 till efter 1.6.

att godkänna föredragningslistan med
föreslagna ändringar.

Adjungeringar

Styrelsen beslutar
att hålla ett öppet möte.

1.5

Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Protokollen från konstituerande
styrelsemötet och från styrelsemöte 1,
2, 3, 5, och 6 var utskickade med
handlingarna.

att lägga protokollen till handlingarna
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Sluttid idag
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Styrelsen beslutar
att sikta på en sluttid 19:00.

2
2.1

Anmälningar
Presidierapport

Styrelsen beslutar

Presidiet har jobbat med Götaveckorna, Sveriges förenade
studentkårer, mottagningsgrejer,
kårvalet, valborg, budgetprognos samt
verksamhetsplan och budget inför
nästkommande verksamhetsår, och lite
annat.

att lägga rapporten till handlingarna

Spira Nätverksmässa och Spira
Pedagogen har varit. Det har varit tungt
för båda i olika perioder. Spira
Nätverksmässa blev väldigt lyckad,
Spira Pedagogen lite mindre lyckad.
2.3

Övriga rapporter
Inga övriga rapporter.

3

Valärenden
Inga valärenden förelåg

4
4.1

Beslutsärenden
Arvoderingar Samhällsvetarsektionen

Styrelsen beslutar

Samhällsvetarsektionen hade en DJ,
Oskar Nordlander Hurtig, som spelade
musik på deras finalsittning.
Sektionsstyrelsen önskar arvodera
honom med 999 SEK från
mottagningsbudgeten.

att arvodera Oskar Nordlander Hurtig med en
punktarvodering på 999 SEK för uppdraget som
DJ på finalsittningen VT17.

Samhällsvetarsektionens styrelse yrkar
att arvodera Oskar Nordlander Hurtig
med en punktarvodering på 999 SEK
för uppdraget som DJ på
finalsittningen VT17.
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4.2

Arvoderingar SPIRA

Styrelsen beslutar

Det här gäller Spira Nätverksmässa
(Samhällsvetarsektionen).

Att ta besluten i klump

Projektgruppen har arbetat extra hårt
efter en problemfylld höst, och därför
har det inkommit önskemål om att fler
än bara projektledaren ska arvoderas.
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att arvodera Adam Karseland för rollen som
projektledare för spira med en 100 %
månadsarvodering
att arvodera Frida Olsson för arbete i
projektgruppen SPIRA med en 50 %
månadsarvodering.
att arvodera Isabelle Nyberg för arbete i
projektgruppen SPIRA med en 50 %
månadsarvodering.
att arvodera Katarina Curran för arbete i
projektgruppen SPIRA med en 50 %
månadsarvodering.
att arvodera Vera Ebbesson Dehlin för arbete i
projektgruppen SPIRA med en 50 %
månadsarvodering.

4.3

4.4

Fullmäktiges arbetsordning

Styrelsen beslutar

Arbetsordningen som skickats ut är
antagligen inte uppdaterad helt. Den
som är utskickade är den som
skickades ut under konstituerande
fullmäktigemötet inför 2016/17, med de
ändringar som gjorts under
verksamhetsåret 2016/17.

att föreslå fullmäktige att anta Fullmäktiges
arbetsordning i sin helhet

Medlemsavgift 17/18

Kårstyrelsen beslutar

Presidiet yrkar

att föreslå fullmäktige att fastställa kostnaden för
medlemskap i Göta studentkår till 150 SEK för
en termin samt till 200 SEK för två terminer för
verksamhetsåret 2017/18

att föreslå fullmäktige att fastställa
kostnaden för medlemskap i Göta
studentkår till 150 SEK för en termin
samt till 200 SEK för två terminer för
verksamhetsåret 2017/18
4.5

Månadsarvodets storlek 17/18

Styrelsen beslutar

Tidigare har konsumentprisindex (KPI)
använts för att beräkna
månadsarvodets storlek. Det är lättare
att använda procent av prisbasbelopp,
liksom många andra kårer gör.

att föreslå fullmäktige 17/18 att fastställa
månadsarvodet för verksamhetsåret 2017/2018
till 37.5% av prisbasbeloppet 2017.
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Ellinor yrkar
att föreslå fullmäktige 17/18 att
fastställa månadsarvodet för
verksamhetsåret 2017/2018 till 37.5%
av prisbasbeloppet 2017.
4.6

Budget 17/18

Styrelsen beslutar

Ellinor Alvesson föreslår kårstyrelsen
att besluta

att ta besluten i klump

att föreslå fullmäktige 2017/2018 att
fastslå budgeten för verksamhetsåret
2017/2018.
att föreslå fullmäktige 2017/2018 att
fastslå fördelningen av
sektionsverksamhetsposten ska vara
20 % till UTSEK och HUMSEK, 28 %
till SAMSEK, 13 % till ITSEK och 19 %
till NATSEK.

att föreslå fullmäktige 2017/2018 att fastslå
budgeten för verksamhetsåret 2017/2018.
att föreslå fullmäktige 2017/18 att fastslå
fördelningen av sektionsverksamhetsposten till
20 % vardera till Utbildningsvetenskapliga
sektionen och Humanistsektionen, 28 % till
Samhällsvetarsektionen, 13 % till IT-sektionen
och 19 % till Naturvetarsektionen.

Jonathan Thor yrkar
att föreslå fullmäktige 2017/18 att
fastslå fördelningen av
sektionsverksamhetsposten till 20 %
vardera till Utbildningsvetenskapliga
sektionen och Humanistsektionen, 28
% till Samhällsvetarsektionen, 13 % till
IT-sektionen och 19 % till
Naturvetarsektionen.
Ellinor jämkar sig med Jonathans
yrkande.
Det diskuterades att sektionernas
namn skulle skrivas ut även i
underlaget, i enlighet med
kommunikationsmanualen.
4.7

Verksamhetsplan 17/18

Styrelsen beslutar

När första utkastet av förlag på ny
verksamhetsplan togs fram missade
arbetsgruppen att det i
verksamhetsplanen för 2016/17 finns
ett tvåårigt mål, som alltså skulle ha
fortsatt 2017/18. Målet var Ta fram en
långsiktig strategi för
medlemsrekrytering. Det målet kan
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dock spåras i alla tre prioriterade mål i
förslaget.
Sara Bergh yrkar
att stryka ” Jobba för att göra gemene
student medveten om studentkårens
huvudsyfte; utbildningsbevakning. Välj
fokusfråga!” till förmån för ”Jobba för
att göra studenter och universitetet
medvetna om rätten till anonyma
examinationer”
4.8

5
5.1
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att stryka ” Jobba för att göra gemene student
medveten om studentkårens huvudsyfte;
utbildningsbevakning. Välj fokusfråga!” till
förmån för ”Jobba för att göra studenter och
universitetet medvetna om rätten till anonyma
examinationer”
att föreslå fullmäktige 2017/18 att anta
Verksamhetsplan för Göta studentkår 2017/18.

Val av ekonomisk revisor

Styrelsen beslutar

Tidigare år har Gunilla Lönnbratt
utsetts till ekonomisk revisor. Om
något skulle hända Gunilla Lönnbratt
är et bättre om revisorsbolaget istället
utses, i enlighet med deras
rekommendationer.

att kårstyrelsen föreslår att välja Öhrlings
PricewaterhouseCoopers till revisorsbolag för
Göta studentkårs ekonomiska revison för
verksamhetsåret 2017/18.

Diskussionsärenden
Diskussion om situationen på
Naturvetarsektionen
Axel Andersson har tidigare fått mail
från prefekten på institutionen för kemi
och molekylärbiologi om att sektionen
borde tycka på vissa sätt om att
institutionen inte ska delas upp i två,
trots att det finns en arbetsgrupp som
inte arbetat färdigt än och där det finns
med studentrepresentanter. I mailet
fanns en skrivelse som prefekten
önskade att den skulle tycka. Axel var i
början inställd på att sektionen skulle
skriva en egen skrivelse, men
prefekten har försökt påverka vad Axel
och sektionen ska tycka. Prefekten ska
också ha ljugit om vissa saker.
När Axel sagt att han vill invänta vad
arbetsgruppen kommer fram till
svarade prefekten ungefär med att om
Göta studentkår inte är med dem så är
Göta studentkår emot dem.
Det är svårt eftersom att en fientligt
inställd prefekt kan påverka framförallt
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studentgruppen SG KROM som verkar
på institutionen och som får boka
lokaler och äska tack vare dem.
Fakulteten är inte heller positiva och
har uppmanat Axel att ta kontakt med
rektor.
Kårstyrelsen tror inte att rektor kommer
göra något mer än att säga att det är
fakultetens ansvar.
Ellinor föreslår att Axel ska fråga
fakulteten vad de tror att rektor
kommer kunna göra. Hon erbjuder sig
att vara med på något möte om Axel
vill.

6

Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg

7
7.1

Mötets avslutande
Mötesutvärdering
Effektivt, roligt, skönt, wienerbröd.

7.2

Mötets avslutande

Ellinor Alvesson avslutar mötet 18:26

Mötesordförande

Mötessekreterare

Ellinor Alvesson

Jonathan Thor

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Sara Bergh

[Namn]
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