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Styrelsemötesprotokoll
Styrelsemöte 16 verksamhetsåret 2012/13

Datum:
Tid:
Plats:
Kallade:
Närvarande:

2013-05-27
Kl. 16.32-18.26
Centrummet, Studenternas hus
Göta studentkårs styrelse
Klas Kärngren*
Sandra Schriefer*
Emma Åberg*
Jesper Blomqvist*
Alexandra Nilsson*
Emelie Schelin* från och med § 2.2
Amanda Nylund, kårstyrelsen 2013/14
Fanny Lööf, sektionsvalberedningen, till och med § 4.1
Malin Roos, kårstyrelsen 2013/14
Hannah Saldert, valberedningen, till och med § 4.1
Jeanette Drotz, sekreterare
* = Röstberättigad

§

Ärende

1

Preliminärer

1.1

Mötets öppnande och behöriga
utlysande

Beslut/åtgärd

Klas Kärngren öppnar mötet klockan 16.32.
Styrelsen beslutar
att anse mötet behörigen utlyst.

1.2

Val av mötesordförande,
mötessekreterare, protokolljusterare

Styrelsen beslutar
att utse till
mötesordförande: Jesper Blomqvist
mötessekreterare: Jeanette Drotz
protokolljusterare: Emma Åberg och Alexandra
Nilsson

1.3

1.4

Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar

Presidiet föreslår att § 4.1 Diskussion
kring valberedningar behandlas direkt
efter § 2 Anmälningar.

att godkänna föredragningslistan med
föreslagna ändring.

Adjungeringar

Styrelsen beslutar
att hålla öppet möte.

1.5

Sluttid idag

Styrelsen beslutar
att sikta på klockan 18.30.

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

031-708 44 40
exp@gota.gu.se
www.gota.gu.se

Sida 2/6

Styrelsemötesprotokoll
2
2.1

Anmälningar
Presidierapport

Styrelsen beslutar

Föredragande: Klas Kärngren

att lägga presidierapporten till handlingarna.

Mycket har hänt sedan senaste
presidierapporten. Både Göteborgs
förenade studentkårer och göteborgs
universitets studentkårer har valt
presidium inför kommande
verksamhetsår. Göta studentkår har
deltagit på Sveriges förenade
studentkårers fullmäktigemöte.
2.2

Rapport Göta studentkårs medlemmar

Styrelsen beslutar

Föredragande: Sandra Schriefer

att lägga rapporten till handlingarna.

Göta studentkår har en anslutningsgrad
om 29,2%vilket presidiet upplever som
relativ bra i nuläget. Presidiet tror på en
högre anslutningsgrad kommande år då
det nu finns kompetens inom
organisationen gällande marknadsföring
och medlemsrekrytering.
Styrelsen diskuterade rapporten. De
lyfter fram vikten av att Göta studentkår
syns utåt på olika sätt, till exempel
genom olika evenemang och sociala
medier. Studentgrupperna bör knytas
närmare till Göta studentkår.
2.3

Övriga rapporter
Styrelseprotokoll 9
Presidiet informerat styrelsen om att
protokollet från styrelsemöte 9 måste
återskapas då det är raderat.
Verksamhetsrevisorerna är
informerade.

4
4.1

Diskussionsärenden
Diskussion kring valberedningar
Föredragande: Fanny Lööf,
sektionsvalberedningen och Hannah
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Saldert, centrala valberedningen
Både sektionsvalberedningen och den
centrala valberedningen anser att det ska
vara en samlad valberedning för Göta
studentkår där ledamöterna delar upp
arbetet mellan sig, alternativt två
valberedningar med mycket samarbete.
Detta skulle underlätta för
valberedningarna förorda lämpliga
kandidater till alla poster. Båda lyfter
även vikten av riktlinjer och tydliga mallar
för valberedningsarbetet från centralt
håll. Sektionsvalberedningen föreslår att
vid en samlad valberedning, kan en av
ledamöterna ansvara för det
administrativa arbetet och inte delta i
intervjuerna.
Årets valberedningsarbete har gått bra,
den svåra biten har varit att få ut
information och att få in kandidater.
Styrelsen diskuterar detta. Några förslag
för förbättrad informationsspridning är att
samarbeta med universitetet,
medlemsmail, annonser och att söka nya
spridningsvägar. Göta studentkår bör
verka för att skapa en kultur där en
nominerar personer till poster och där
personer uppmuntras till att nominera
sig,
Som det är i dag är det svårt att få
ledamöter till valberedningen.
Valberedningens status behöver höjas.
Likaså bör valberedningens uppdrag
tydliggöras, till exempel med en
arbetsbeskrivning, för att locka personer
som inte har så stor erfarenhet av Göta
studentkår som organisation. Arbetet
skulle också underlättas med tydliga
beskrivningar av de poster som ska
valberedas.
Vid en samlad valberedning för Göta
studentkår skulle den delvis kunna bestå
av representanter från de olika
sektionsstyrelserna. En person i
respektive styrelse skulle i så fall ha
valberedning som sitt ansvarsområde.
Idag står det ingenting om
sektionsvalberedning vare sig i Göta
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studentkårs stadga eller i övriga
styrdokument. Antingen får
styrdokumenten ses över eller en samlad
valberedning för alla val inom Göta
studentkår införas. Verklighet och
styrdokument ska stämma överens.

3
3.1

Beslutsärenden
Arvodering samhällsvetarsektionen

Styrelsen beslutar

Föredragande: Sandra Schriefer

att ta besluten i klump,

Styrelsen diskuterade ärendet. Göta
studentkår strävar efter att gå mot mer
ideell verksamhet, men då ledamöterna
fått löfte om arvode sedan tidigare anser
styrelsen att de bör få det. Arvoderingen
kommer dock att tas bort till kommande
år.

att arvodera samhällsvetarsektionens ledamöter
á 999 kronor för sin insats i styrelsen under
verksamhetsåret 2012/2013,

Klas Kärngren yrkar:
att kostnaden för arvoderingarna läggs
på kostnadsställe 3, utökad arvodering
samt
att punkten direktjusteras.

att kostnaden för arvoderingarna läggs på
kostnadsställe 3, utökad arvodering samt

att förutsättning för att få arvode är att
ledamoten deltagit på minst två av
samhällsvetarsektionens styrelsemöten,

att punkten direktjusteras

Sandra Schriefer yrkar
att förutsättning för att få arvode är att
ledamoten deltagit på minst två av
samhällsvetarsektionens styrelsemöten
Klas Kärngren yrkar
att ta besluten i klump.
3.2

Regler för Äskningar

Styrelsen beslutar

Föredragande: Emma Åberg

att sätta streck i debatten samt

Styrelsen diskuterar dokumentet.

att anta förslaget på revidering av Regler för
äskningar med föreslagna ändringar

Sandra Schriefer föreslår att under
rubriken Beslut om äskan stryka
meningen med början ”För att få en
äskning godkänd…” Presidiet jämkar sig
med förslaget.
Emma Åberg föreslår att under rubriken
Riktlinjer för äskningar, lägga till ”i tid”
sist i meningen med början ”För att få
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sin äskning godkänd...”
Punklista i slutet av dokumentet
diskuterades. Styrelsen anser att den är
bra, men bör göras tydligare. Det får
dock ske vid en senare revidering.
Sandra Schriefer yrkar
att sätta streck i debatten
3.3

Fadderpolicy

Styrelsen beslutar

Föredragande: Emma Åberg

att ta bort styrdokumentet Götas fadderpolicy

Det som tas upp i fadderpolicyn regleras
redan i mottagningspolicyn.
Mottagningspolicyn är det dokument
som gäller för alla deltagande under
mottagningen, ytterligare styrdokument
behövs inte. Bryter man mot den eller
mot annat av Göta studentkårs
styrdokument, är man inte längre
välkommen att delta.
Risken med den liggande fadderpolicyn
är att de som inte skriver under den,
upplever det som att de inte är bundna
att följa Göta studentkårs styrdokument.

4

Diskussionsärenden forts.

4.2

Utvärdering efter årets sista
fullmäktigemöte
Föredragande: Sandra Schriefer
Styrelsen gör en runda kring hur de
upplevde fullmäktigemöte 5 och hur de
har upplevt fullmäktige under året.
Fullmäktigemöte 5 var ett bra möte, även
om uppslutningen kunde ha varit bättre.
Antalet fullmäktigemöten under året har
varit bra anser styrelsen. Fullmäktige har
fungerat i stort sett bra, med
diskussionssugna ledamöter. Styrelsen
skulle ha kunnat vara mer tydliga med
sina åsikter under fullmäktigemötena och
styrt diskussionerna mer. Det är bra att
föredragandet av ärenden har varit
fördelade mellan hela styrelsen.
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Styrelsen har på så vis synliggjorts som
en enhet. Mötestillgängligheten har varit
bra med alternativa mötesformer.
På konstituerande fullmäktige inför
kommande år lyftes frågan kring att
verksamhetsplan, budget och val bör tas
av avgående fullmäktige då dessa har
mer kunskap om Göta studentkår än de
tillträdande. I så fall måste en revidering
av stadgan ske. Det är dock en större
diskussion som får tas under kommande
år.

5
5.1

6
6.1

Övriga frågor
Inga övriga frågor finns.

Mötets avslutande
Mötesutvärdering
Mötesutvärdering sker.

6.2

Mötets avslutande
Jesper Blomqvist avslutar mötet klockan
18. 26.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Jesper Blomqvist

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Emma Åberg

Alexandra Nilsson
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