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Kårstyrelsemöte 3 verksamhetsåret 2016/17

Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande:

2016-11-14
17:01-22:18
Studenternas hus
Sofia Ahlberg*, Ellinor Alvesson*, Axel Andersson (förutom 5.1, 7.1 och 7.2), Jessica
Dahlberg*, Karolina Mildgrim, Jonathan Thor*

§

Ärende

1

Preliminärer

1.1

Mötets öppnande och behöriga
utlysande

Beslut/åtgärd

Ellinor Alvesson öppnar mötet 17:01.
Styrelsen beslutar
att anse mötet behörigen utlyst

1.2

Val av mötesordförande,
mötessekreterare och protokolljusterare

Styrelsen beslutar
att utse till
mötesordförande: Ellinor Alvesson
mötessekreterare: Jonathan Thor
protokolljusterare: Jessica Dahlberg

1.3

1.4

Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar

Arvoderingar (Jessica Karin och
Jessica Emma, Daiva),
kårföreningsstatus Politeia,
Studentföreningen IGS.

att godkänna föredragningslistan med
föreslagna ändringar.

Adjungeringar

Styrelsen beslutar

att beslutet är enhälligt.

att hålla ett öppet möte med undantag för 5.1.
1.5

Föregående protokoll
Inget föregående protokoll är utskickat.

1.6

Sluttid idag

Styrelsen beslutar
att sikta på en sluttid 22:00.

2
2.1

Anmälningar
Presidierapport
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2.2

2.3

Kårpresidiets arvoderaderapporter för
september och oktober var med
utskickade.

att lägga rapporterna till handlingarna.

Sektionsrapporter

Styrelsen beslutar

Det har inte inkommit någon
arvoderaderapport från Eric Insulahn,
ordförande för Samhällsvetarsektionen,
för augusti, september eller oktober.

att lägga rapporterna till handlingarna.

Övriga rapporter

Styrelsen beslutar

Balberedningen rapporterar att över
120 biljetter har sålts samt att det går
bra. Det underskott som tidigare
aviserats verkar inte längre bli ett
problem.

att lägga rapporterna till handlingarna.
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Karin och Jessica har tagit över vissa
av arbetsuppgifterna för vice
ordförande med ansvar för
studiesociala frågor. Karin har hand om
Göteborgs förenade studentkårer
(GFS) och första mött har inte varit.
Jessica har varit på ett studiesocialt råd
och ska gå på ett till.

3

Valärenden

3.1

Avsägelser

Styrelsen beslutar

En avsägelse har inkommit. Rafael
Cavallin från Humanistsektionens
styrelse.

att skicka vidare avsägelsen till fullmäktige.

Nomineringar

Styrelsen beslutar

Personer är nominerade till
Samhällsvetarsektionens styrelse
Arvid Nygård, Caroline Sjöstrand och
Emelie Andersson.

att skicka vidare nomineringarna till fullmäktige.

3.2

Linn Ullström är nominerad till
valberedningen.

4

Beslutsärenden
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Verksamhetsberättelse
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Styrelsen beslutar
att skicka vidare verksamhetsberättelsen till
fullmäktige.

4.2

Revisionsberättelse och
årsredovisning

Styrelsen beslutar
att skicka vidare revisionsberättelsen och
årsredovisningen till fullmäktige.

4.3

Kvartalsrapport

Styrelsen beslutar
att skicka vidare kvartalsrapporten till
fullmäktige.

4.4

Arbetsordning för Göta studentkårs
naturvetarsektion 2016/17

Styrelsen beslutar
att anta Arbetsordning för Göta studentkårs
naturvetarsektion.

4.5

4.6

Angående sektionsloggor

Styrelsen beslutar

Kårstyrelsen anser att det är bra att
diskussionen lyfts till fullmäktige.

att skicka vidare diskussionsfrågan till
fullmäktige.

Arbetsordning för
mottagningskoordinatorer

Styrelsen beslutar
att upphäva Arbetsordning för
mottagningskoordinatorerna.

4.7

Arvodering Samhällsvetarsektionens
finalsittning
Samhällsvetarsektionen hade köksoch serveringspersonal under sin
finalsittning under mottagningen.
Arvodena är uträknade efter hur
mycket tid de arbetade samt efter
kollektivavtal.
Kårstyrelsen förespråkar att den här
typen av arvodering med så pass höga
arvoden för så pass kort tid och där det
är baserat på tiden som lagts ner
borde diskuteras med kårstyrelsen
innan det görs.
Ellinor och Erika kommer skriva ett
förslag på regler för arvoderingar.

Styrelsen beslutar
att arvodera Elin Dahlqvist
ett belopp av 1 312kr.

till

att arvodera Monika Szabo
ett belopp av 1 038kr.

] till

att arvodera Markus Karlsson
till ett belopp av 1 124kr.
att arvodera Saga Lovisa Persdotter Sivik
] till ett belopp av 934kr.
att arvodera Hannes Fredrik Love Oscarsson
] till ett belopp av 1 001kr.
att arvodera Deniece Ignacio Nyman
] till ett belopp av 1 329kr.
att arvodera Stephanie Araujo [
till ett belopp av 1 663kr.
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att arvodera Aurora Pettersson
till ett belopp av 1 673kr.
att arvodera Sanna Halt
belopp av 737kr.

till ett

att arvodera Tobias Littwold
ett belopp av 737kr.
4.8

Arvodering studentvärdar
Humanistsektionen
Humanistsektionen hade
studentvärdar under mottagningen och
har förordat att arvodera dem utifrån
hur mycket tid de arbetat.

till

Styrelsen beslutar
att arvodera Robin Åkerlund till ett belopp av
896.
att arvodera Johan Edström till ett belopp av
960.
att arvodera Sanna Gustafsson till ett belopp av
832.
att arvodera Alen Cuskic till ett belopp av 768.
att arvodera Sebastian Smedegård till ett belopp
av 960.

4.9

Fastställande av per capsulam-beslut
4.9.1 Arvodering
mottagningskoordinator IT-sektionen

Styrelsen beslutar
att fastslå per capsulam-beslut om att arvodera
Daiva Brazauskaite med en månads
heltidsarvodering för uppdraget som
mottagningskoordinator på IT-sektionen.

4.9.2 Avsägelse Hektor Löfgren

Styrelsen beslutar

Hektor Löfgren har begärt att bli
entledigad från posten som vice
ordförande med ansvar för
studiesociala frågor tillika
kårstyrelseledamot. Han ville jobba
fram till 2016-10-21 och har inte jobbat
sedan dess.

att bevilja per capsulam-beslut om entledigande
av Hektor Löfgren från posten som vice
ordförande med ansvar för studiesociala frågor
tillika kårstyrelseledamot från och med 2016-1022.

4.9.3 Caféupphandlingsgruppen

Styrelsen beslutar

Alla studentkårer och Göteborgs
universitets studentkårer (GUS) har
givits möjlighet att ha med varsin
representant i
caféupphandlingsgruppen. Gruppen

att fastslå percapsulambeslutet att välja Jesper
Anttila till Göta studentkårs representant i
caféupphandlingsgruppen.
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ska träffas för att diskutera
upphandlingen av kaféverksamheten
som ska ske inför sommaren 2017.
Frågan diskuterades på ledningsrådet,
och Jesper Anttila föreslogs som
representant.
Ett per capsulambeslut togs av
styrelsen som valde Jesper A
4.10

4.11

Verksamhetsplanen

Styrelsen beslutar

Eftersom att alla arvoderadeposter inte
är tillsatta kommer det bli svårt att
klara av att genomföra hela
verksamhetsplanen.
Verksamhetsplanen har diskuterats
med personalen och arvoderade.
Förslaget är att stryka punkterna 1.4
och 1.5 och att diskutera punkt 3.7.

att Ellinor och Jonathan skriver ihop ett förslag
på en text där det redogörs för vad kårstyrelsen
vill lyfta till fullmäktige för eventuell strykning
eller förtydligande.

Attesträtt

Styrelsen beslutar
att ge ekonom attesträtt på 3000 SEK.

4.12

Firmatecknare

Styrelsen beslutar
att besluta att firmatecknare för Göta studentkår
är Ellinor Alvesson,
, samt
Jonathan Thor
att tidigare beslut härmed återkallas
att direktjustera punkten

4.13

Bank- och postgirotecknare

Styrelsen beslutar
att Ellinor Alvesson,
Jonathan Thor,
bank- och postgirokonton

, samt
, har rätt att teckna

att tidigare beslut härmed återkallas
att direktjustera punkten
4.14

Utanordningsrätt

Styrelsen beslutar
att Ellinor Alvesson,
utanordningsrätt
att Jonathan Thor,
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utanordningsrätt
att kanslist har utanordningsrätt för
kontantbetalningar för utlägg mindre än 1 000
SEK
att tidigare beslut härmed återkallas
att direktjustera punkten
4.15

Motion om ändring av fullmäktiges
arbetsordning

Kårstyrelsen beslutar att yrka till fullmäktige
att avslå motionen till förmån för eget förslag

Axel Andersson har skickat in en
motion till fullmäktige om fullmäktiges
arbetsordning och yrkar
att texten under 6.2 ändras till: ”För att
mötet ska kunna diskutera de valbara
kandidaterna fritt så brukar
kandidaterna gå ut ur rummet medan
diskussionen förs. Vid diskussion om
kandidater så skal en i huvudsak tala
för kandidater men även saklig kritik
skall kunna tas upp så länge det inte
övergår i personangrepp.”
4.16

4.17

att punkt 6.2 andra stycket ändras till “För att
mötet ska kunna diskutera de valbara
kandidaterna fritt kan kandidaterna lämna
rummet medan en sådan diskussion förs. Vid
diskussion om kandidaterna skall det i huvudsak
talas för dessa. Dock kan relevant information
som kan påverka ämbetet i fråga även lyftas
fram. Detta skall ej övergå till personliga påhopp
eller icke-relevant kritik.”

Ansökan om kårföreningsstatus
Filosofiska lätta knästående
spexargardet

Styrelsen beslutar

Ansökan om kårföreningsstatus
Politeia

Ellinor Alvesson justeras ut.

att skicka vidare ärendet till fullmäktige.

Styrelsen beslutar
att skicka vidare ärendet till fullmäktige.
Ellinor Alvesson justeras in.
4.18

Studentföreningen IGS yrkar

Karin Bylund justeras ut.

att Göta studentkår driver frågan om
avveckling av biblioteket vidare
tillsammans med Studentföreningen
IGS

Kårstyrelsen beslutar
att bifalla motionen.
Karin Bylund justeras in.

4.19

Arvodering av Daiva

Kårstyrelsen beslutar

Daiva har arbetat med ett
arrangemang på IT-sektionen med
Scania. Hon har lagt ner runt 18

att arvodera Daiva Brazauskaite enligt liggande
förslag.
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timmar på arbetet och utifrån detta har
ett arvode tagits fram.
4.20

Arvodering av Karin och Jessica

Jessica Dahlberg och Karin Bylund justeras ut.
Kårstyrelsen beslutar
att arvodera Karin Bylund och Jessica Dahlberg
på 25 % från 24 oktober till 31 december för att
göra delar av arbetet som skulle ha utförts av en
vice ordförande med ansvar för studiesociala
frågor.
Karin Bylund justeras in.

4.21

Arvodering av

Kårstyrelsen beslutar att arvodera Jessica
Dahlberg och Emma Damne med 2000 SEK
vardera för arbetet med valberedningen.
Jessica Dahlberg justeras in.

5
5.1

Diskussionsärenden
Arbetsgrupp för arvoderades
arbetsmiljö
Punkten var stängd.

Kårstyrelsen yrkar
att väcka frågan om missförtroendeförklaring
riktad mot Samhällsvetarsektionens ordförande
Eric Insulahn
Om fråga om missförtroendeförklaring
behandlas yrkar kårstyrelsen
att missförtroendeförklara Eric Insulahn
att entlediga Eric Insulahn från sitt uppdrag från
1 december
att avsluta Eric Insulahns arvodering 31 januari
2017 i enlighet med Göta studentkårs
Uppdrags- och arbetsgivarpolicy
att direktjustera punkten

5.2

Ekopolicy
Finns ett utkast på en policy.
Arbetsgruppen ska träffas och
diskutera den för att sedan skicka ut
den på remiss till
hållbarhetsföreningarna och
ledningsrådet.
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5.3

Fullmäktiges och kårstyrelsens möten
för våren 2017
Fullmäktiges möten kommer
preliminärt vara 30 januari, 6 mars och
22 maj.
Konstituerande fullmäktigemötet
kommer vara kvällarna 18 och 19 april.
Kårstyrelsen kommer sammanträda,
preliminärt, 10 januari, 16 februari, 28
mars och 2 maj.

6

Övriga frågor

7

Mötets avslutande

7.1

Mötesutvärdering
Ingen mötesutvärdering
genomfördes.

7.2

Mötets avslutande

Ellinor Alvesson avslutar mötet 22:18.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Ellinor Alvesson

Jonathan Thor

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Jessica Dahlberg

[Namn]
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