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Protokoll
Kårstyrelsen
Kårstyrelsemöte 1 verksamhetsåret 2016/17
Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande:

2016-08-31
17.22–19:05
Studenternas hus
Sofia Ahlberg*, Ellinor Alvesson*, Axel Andersson (lämnade mötet under 5.1),
Jessica Dahlberg*, Åsa Hansson, Hektor Löfgren*, Karolina Mildgrim, Jonathan
Thor*
* = Röstberättigad

§

Ärende

1

Preliminärer

Föredragande

1.1

Mötets öppnande och behöriga utlysande

Ellinor Alvesson öppnar mötet 17:22.

1.2

Val av mötesordförande, mötessekreterare
och protokolljusterare

Styrelsen beslutar
att välja Ellinor Alvesson till
mötesordförande
att välja Jonathan Thor till
mötessekreterare
att välja Sofia Ahlberg till justerare

1.3

1.4

Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar

Eftersom att det inkommit ett förslag om att
Göta ska ha en bal i höst införs det som
diskussionsärende 5.1 Bal.

att lägga till 5.1 Bal.

Adjungeringar

Styrelsen beslutar
att hålla ett öppet möte.

1.5

1.6

Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Protokollet från det konstituerande
kårstyrelsemötet fanns bifogat.

att lägga protokollet till handlingarna.

Sluttid idag

Styrelsen beslutar
att ha som mål att avsluta mötet 19:30.

2
2.1

Anmälningar
Presidierapport

Styrelsen beslutar

Presidiets arvoderaderapporter för juli och
augusti sammanfattades.

att lägga rapporterna till handlingarna.
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2.2

2.3

2.4

Sektionsrapporterna

Styrelsen beslutar

Humanistsektionens, Naturvetarsektionens
och Samhällsvetarsektionens
arvoderaderapporter för juli var med i
handlingarna. Axel föredrog
Naturvetarsektionens rapport från juli och
berättade även om vad som står i hans
rapport för augusti. IT-sektionens och
Utbildningsvetenskapliga sektionens
rapporter inkom efter att handlingarna
skickades ut och föredrogs muntligt på
mötet.

att lägga rapporterna till handlingarna.

Avsägelser

Styrelsen beslutar

7 fullmäktigeledamöter, Axel Andersson,
Paulina Andersson, Håkan Bernhardsson,
Marina Fransson, Eric Insulahn, Sofia
Nordling och Jonathan Thor, har avsagt sig
sina platser i fullmäktige. Emelie Alette har
avsagt sig sin styrelseledamotsplats i
Utbildningsvetenskapliga sektionens
styrelse.

att skicka vidare avsägelserna till
kårfullmäktige.

Konkretiserad verksamhetsplan för Göta
studentkår 2016-17

Styrelsen beslutar

Alla arvoderade har varit med och tagit fram
den konkretiserade verksamhetsplanen. Det
är kårstyrelsen som ska lägga fram ett
förslag på en konkretiserad
verksamhetsplan till fullmäktige.
2.5

att föreslå kårfullmäktige att fastslå den
konkretiserade verksamhetsplanen.

Övriga rapporter

3

Valärenden

4

Beslutsärenden

4.1
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Fastställande av arvodering för
mottagningskoordinatorer för
Naturvetarsektionen
Naturvetarsektionen har tidigare haft en
mottagningskoordinator som arvoderats
med 1,5 grundarvoden. Nu har sektionen
ändrat till att ha fem mottagningskoordinatorer som ska dela på det

Göta studentkår
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411 34 Göteborg

Styrelsen beslutar
att arvodera Andreas Svensson, Johanna
Leirvik, Johan Edholm och Martin Schiölde
med 30 % av grundarvodet för uppdraget
som koordinatorer av mottagningen 16/17
samt
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beloppet. Naturvetarsektionens styrelse har
valt mottagningskoordinatorer och vill att
kårstyrelsen beslutar om att arvodera dem.

att delegera beslut om Simon Isakssons
arvode till kårpresidiet och att det sedan
ska fastslås på nästkommande
styrelsemöte.

Simon Isaksson ska bli sjukskriven och
kommer därför inte kunna fullfölja sitt
uppdrag. Det är inte helt klart hur mycket
som är kvar att göra. För att kunna ge
honom arvodet för den mängd arbete han
utfört vill presidiet att beslutet om hans
arvode ska vänta så att det kan utredas.
Naturvetarsektionen föreslår kårstyrelsen
att arvodera Andreas Svensson, Simon
Isakson, Johanna Leirvik, Johan Edholm
och Martin Schiölde med 30 % av
grundarvodet för uppdraget som
koordinatorer av mottagningen 16/17.
Presidiet yrkar på
att arvodera Andreas Svensson, Johanna
Leirvik, Johan Edholm och Martin Schiölde
med 30 % av grundarvodet för uppdraget
som koordinatorer av mottagningen 16/17
samt
att delegera beslut om Simon Isakssons
arvode till kårpresidiet och att det sedan
ska fastslås på nästkommande
styrelsemöte.
4.2

4.3

Per capsulambeslut om inköp av datorer

Styrelsen beslutar

De datorer som använts av de
heltidsarvoderade behövde ersättas
eftersom att de var utslitna. Under våren
sökte föregående års kårpresidium om
pengar ur en fond för att kunna köpa nya
datorer. Ansökan blev godkänd. Eftersom
att kostnaden för datorerna skulle uppgå till
mer än presidiet kunde ta beslut om själva
skickades ett per capsulambeslut ut.
Styrelsen antog beslutet.

att fastslå beslutet.

Per capsulambeslut angående val till GUS
styrelse

Styrelsen beslutar
att fastslå beslutet.

Göta studentkår är med i Göteborgs
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universitets studentkårer, GUS.
Organisationen styrs av en styrelse, där
varje medlemskår utser styrelseledamöter
och ersättare beroende på storlek. Göta
studentkår har tre styrelseledamöter och tre
ersättare. Valet till GUS styrelse bereddes i
utbildningsrådet. Utbildningsrådet kom fram
till att förorda Ellinor Alvesson, Felix Quist
och Jonathan Thor till ledamöter i GUS
styrelse, samt att förorda Axel Andersson,
Jesper Anttila och Linus Olsson till ersättare
i GUS styrelse.
Eftersom att valet behövdes göras innan
kårstyrelsemötet skickades ett per
capsulambeslut ut. Styrelsen valde enligt
utbildningsrådets förordan.
4.4

Val till GFS styrelse

Styrelsen beslutar

Göta studentkår är med i Göteborgs
förenade studentkårer, GFS.
Organisationen styrs av en styrelse, där
varje medlemskår utser var sin ledamot och
var sin ersättare. Traditionen är att vice
ordförande med ansvar för studiesociala
frågor sitter i GFS styrelse.

att välja Hektor Löfgren till ordinarie
ledamot och Jonathan Thor till ersättare i
GFS styrelse.

Presidiet föreslår kårstyrelsen
att välja Hektor Löfgren väljs till ordinarie
ledamot och Jonathan Thor till ersättare i
GFS styrelse.
4.5

Per capsulambeslut fyllnadsval till
Humanistsektionens ordförande

Kårstyrelsen beslutar
att föreslå att fulmäktige fastslår beslutet.

Eftersom att Elias Ottmar avsade sig
posten som ordförande för
Humanistsektionen skickades det ut ett per
capsulambeslut till fullmäktige 16/17 för att
delegera till fullmäktige 15/16 att välja en ny
ordförande för Humanistsektionen.
Fullmäktige måste fastställa beslutet.
4.6

Infogruppen går ut och sätter upp affischer
och Skitviktigt på Göta studentkårs
sektioner. Medlemmar i infogruppen har
tidigare fått ett arvode om 200 kr per gång
och ansvarsområde. Det finns nio
ansvarsområden. Infogruppens arvode har
aldrig höjts, men arbetet de utfört har ökat.
Eftersom att det inte är helt klart hur mycket
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Kårstyrelsen beslutar
att infogruppens sammansättning är
Gustavo Herrera, Anna Brandin, Linn
Thorsager och Sambou Didakite till och
med 31/10
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arvodet borde höjas om det höjs,
diskuterade styrelsen om presidiet skulle
utreda frågan och sedan ta beslut om den
eftersom att det skulle vara bra om det
gjordes så snart som möjligt.
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att infogruppens sammansättning är
Gustavo Herrera, Anna Brandin, Linn
Thorsager och Alma Avdic från och med
1/11
att dessa personer arvoderas med 200
kr/runda på respektive område
att delegera till presidiet att utreda och
eventuellt höja arvodet för infogruppen.

5
5.1

Diskussionsärenden
Bal
Jessica och Emma Damne fick ett infall om
att det skulle vara något mer studentikåst,
och då tänkte de på en bal. De mailade
presidiet för ett möte, och träffade Ellinor
och Hektor. Tanken är mitten på november,
för att inte konkurrera med P6
Halloweensittning eller MatNat6
Nobelsittning.
Superduper megafesten kommer inte
återkomma. Presidiet har tänkt att det här
ska ersätta Superduper megafesten på
hösten. På våren är tanken att göra något
annat. Karin föreslår att kalla det bankett
istället för bal för att de ska vara mer
inkluderande och lättillgängligare. Bra att ta
diskussioner om klädkod och annat i förväg.
Karolina föreslår att göra en egen klädkod,
exempelvis skriva att en ska klä sig så att
en känner sig snygg, men ge exempel. Åsa
föreslår att göra filmer om klädkoder och
annat.
Emma och Jessica har räknat på att det
behövs minst 30 personer som jobbar, och
därför behövs det många sexmästerier som
medverkar om de ska jobba. De har
kontaktat sexmästerierna med förslag på
datum för att se i hur stor utsträckning de
kan.
Biljetterna ska vara ganska mycket billigare
för kårmedlemmar.
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Presidiet ska ta fram en lista på personer
från andra kårer som kan bjudas in.
Det ska sättas en budget. De pengar som
skulle gått till Superduper megafesten ska
istället gå till banketten.
5.2

Val till hörandeförsamling
Göta studentkår kommer antagligen få ett
antal platser att tillsätta i
hörandeförsamlingen inför valet av ny
rektor. GUS styrelse kommer bestämma
hur många platser det blir till varje kår.
Kårstyrelsen kom fram till att presidiet får
var sin plats, i första hand, och att presidiet
sedan får tillsätta de övriga platserna efter
att ha utlyst dem.

6
6.1

7
7.1

Övriga frågor
Höstens mötestider diskuterades, och de
tider som sades var 28/9, 17:00; 14/11,
17:00 samt 8/12, 17:00.

Mötets avslutande
Mötesutvärdering
Kul att styrelsen är igång. Kul att alla är
med. Givande diskussioner. Fantastiskt
möte. Svårt att som verksamhetsrevisor
inte vara med i diskussionerna på samma
sätt. Nöjd, bra, kul.

7.2

Mötets avslutande
Ellinor avslutar mötet 19:05.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Ellinor Alvesson

Jonathan Thor
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Protokolljusterare

Protokolljusterare

Sofia Ahlberg

[Namn]
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