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Styrelsemöte [04] verksamhetsåret 2014/15 
 
 
Datum: 2014-12-19 
Tid: 
Plats: 

Kl. 09:08 – 09:52 
[Studenternas hus samt Dublin (via Skype)] 

Kallade: Göta studentkårs styrelse 
Närvarande: Daniel Brandt* 

Åsa Hansson* 
Mikael Wysocki* 
Anna Renntoft* 
Elin Forsberg Johannessen* 
 
 

 * = Röstberättigad 

 
§ Ärende Beslut/åtgärd 

 
1 Preliminärer  
   

1.1 Mötets öppnande och behöriga 
utlysande 

Styrelsen beslutar 
 
att anse mötet behörigen utlyst 

   
1.2 Val av mötesordförande, 

mötessekreterare och protokolljusterare 
Styrelsen beslutar 
 
att utse till 
mötesordförande: Daniel Brandt 
mötessekreterare: Åsa Hansson 
protokolljusterare: Mikael Wysocki 

   
1.3 Godkännande av föredragningslistan Styrelsen beslutar 

 
att godkänna föredragningslistan 

   
1.4 Adjungeringar Styrelsen beslutar 

 
att hålla [öppet] möte 

   
1.5 Sluttid idag Styrelsen beslutar 

 
att sikta på att ”Det får ta den tid det tar. Hakuna 
Matha!” som sluttid. 

 
2 Anmälningar  
   

2.1 Övriga rapporter Styrelsen beslutar 
 
att lägga de muntliga rapporterna till 
handlingarna 

   
 

 
 
Göta studentkår 

 
031-708 44 40 

Götabergsgatan 17  exp@gota.gu.se 
411 34 Göteborg www.gotastudentkar.se 

 



 

 

Styrelsemötesprotokoll 
 

Sida 2/3  

3 Beslutsärenden  
   

3.1 Anställning av kommunikatör Styrelsen beslutar 
 
att tillsvidareanställa Tobias Karlsson 

 från och med 2015-01-01 enligt avtal 
mellan parterna. 
 
samt 
att beslutet direktjusteras 

   
3.2 Arvodering av projektledare Styrelsen beslutar 

 
att välja Rebecka Willhelmsson  
till projektledare för arbetsmarknadsdagen 2015.  
 
att arvodera Rebecka Willhelmsson en 
heltidsarvodering på 16 576 för detta arbete. 
 
samt 
att samtliga beslut under punkten 3.2 direktjusteras 

   
3.3 Arvodering av studentvärdar Styrelsen beslutar  

 
att utifrån mottagningsbudgeten arvodera upp till 
3 studentvärdar på samhällsvetenskapliga 
sektionen under 2 veckors tid med 2000 kronor 
för vårterminens mottagning. Om 
sektionsstyrelsen inkommer med ett sådant 
beslut.  
 
att utifrån mottagningsbudgeten arvodera upp till 
2 studentvärdar på naturvetenskapliga sektionen 
under 2 veckors tid med 2000 kronor för 
vårterminens mottagning. Om sektionsstyrelsen 
inkommer med ett sådant beslut.  
 
att utifrån mottagningsbudgeten arvodera upp till 
2 studentvärdar på utbildningsvetenskapliga 
sektionen under 2 veckors tid med 2000 kronor 
för vårterminens mottagning. Om 
sektionsstyrelsen inkommer med ett sådant 
beslut.  
 
att utifrån mottagningsbudgeten arvodera upp till 
2 studentvärdar på humanistsektionen under 2 
veckors tid med 2000 kronor för vårterminens 
mottagning. Om sektionsstyrelsen inkommer 
med ett sådant beslut.  
 
att utifrån mottagningsbudgeten arvodera upp till 
2 studentvärdar på IT-sektionen under 2 veckors 
tid med 2000 kronor för vårterminens 
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mottagning. Om sektionsstyrelsen inkommer 
med ett sådant beslut. 
 
samt 
att samtliga beslut under punkten 3.3. 
direktjusteras 

 
 

4 Övriga frågor  
 
 

5 Mötets avslutande  
   

5.1 Mötesutvärdering Styrelsen beslutar 
 
att lägga mötesutverderingen till handlingarna 

   
5.2 Mötets avslutande Styrelsen beslutar 

 
att avsluta mötet klockan 09:52 

 
   
 
   
Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

[Daniel Brandt]  [Åsa Hansson] 
   
Protokolljusterare  
 
 
 

 

[Michael Wysocki]  
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