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Styrelsemöte 17 verksamhetsåret 2012/13 
 
 
Datum: 2013-06-18 
Tid: 
Plats: 

Kl. 16.42-19.56 
Centrummet, Studenternas hus 

Kallade: Göta studentkårs styrelse 
Närvarande: Klas Kärngren* 

Sandra Schriefer* 
Emma Åberg* 
Jesper Blomqvist* 
Alexandra Nilsson* 
Emelie Schelin*  
 
Jeanette Drotz, sekreterare 

 * = Röstberättigad 

 
§ Ärende Beslut/åtgärd 

 
1 Preliminärer  
   

1.1 Mötets öppnande och behöriga 
utlysande 
 
  

Klas Kärngren öppnar mötet klockan 16.42. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att anse mötet behörigen utlyst. 

   
1.2 Val av mötesordförande, 

mötessekreterare, protokolljusterare 
Styrelsen beslutar 
 
att utse till 
mötesordförande: Klas Kärngren 
mötessekreterare: Jeanette Drotz 
protokolljusterare: Emma Åberg och Sandra 
Schriefer. 

   
1.3 Godkännande av föredragningslistan 

 
Kompletterande handlingar finns till § 
3.3 Giveaways samt till § 3.5 
Ekonomihandbok. 
 

Styrelsen beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan. 

   
1.4 Adjungeringar Styrelsen beslutar 

 
att hålla öppet möte.  

   
1.5 Sluttid idag Styrelsen beslutar 

 
att sikta på klockan 20.30 

 
 

2 Anmälningar  
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2.1 Presidierapport 

 
Föredragande: Klas Kärngren 
  
Emma Åberg föredrar sin del av 
rapporten muntligt. Sedan senaste 
presidierapporten är det mottagningen, 
personalfrågor, dokumentation, 
överlämning och kårföreningar som 
legat i fokus. Studiesociala rådet har 
haft möte där bland annat den 
kommande mottagningen och strategier 
för denna diskuterades. GFS har sitt 
sista styrelsemöte i veckan. 

Styrelsen beslutar 
 
att lägga presidierapporten till handlingarna. 

   
2.2 Protokoll från kårstyrelsemöten under 

året 
 
Föredragande: Jeanette Drotz 
 
Emelie Schelin påpekar ett stavfel i 
protokollet för styrelsemöte 13, sida 2. 
Styrelsen ser det som en redaktionell 
ändring.  

Styrelsen beslutar 
 
att lägga protokollen från styrelsemöte 
9,13,14,15,och 16 till handlingarna 

   
2.3 Pub- och eventkommittén 

 
Föredragande: Sandra Schriefer 
 
Presidiet har haft ett möte med pub- och 
eventkommittén. Syftet med mötet var 
bland annat att en bättre kommunikation 
med pub- och eventkommittén, både för 
styrelsen och externa parter, men även 
inom kommittén. Under året har 
presidiet upplevt kommunikationen som 
bitvis bristfällig. Presidiet ser mötet som 
ett första steg och kommer att lämna 
över till kommande styrelse. 

Styrelsen beslutar 
 
att lämna punkten. 

   
2.4 Övriga rapporter  

 
 

3 Beslutsärenden  
   

3.1 Likabehandlingsplan  
 
Föredragande: Sandra Schriefer 
 
Styrelsen diskuterar dokumentet. 
 

Styrelsen beslutar 
 
att inkomna yrkanden tas i klump, 
 
att styrelsen uppdrar till Sandra Schriefer att 
språkgranska dokumentet,  
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Sandra Schriefer yrkar att styrelsen 
uppdrar till Sandra Schriefer att 
språkgranska dokumentet.  
 
Sandra Schriefer yrkar att textrutan med 
rubriken vision placeras före rubriken 
nulägesanalys och kartläggning.  
 
Jesper Blomqvist yrkar att stycket under 
rubriken Vad kan gemene student göra 
får lydelsen ”Om student som 
representeras av Göta studentkår 
trakasseras eller diskrimineras, eller 
upptäcker att trakasserier eller 
diskriminering förekommer, kontakta 
Diskrimineringsombudsmannen, din 
sektionsordförande eller vice ordförande 
med studiesocialt ansvar”. 
 
Emelie Schelin yrkar att rubriken 
Handlingsplan infogas ovanför tabellen 
på sidan 2. 
 
Sandra Schriefer yrkar att inkomna 
yrkanden tas i klump. 

 
att textrutan med rubriken vision placeras före 
rubriken nulägesanalys och kartläggning, 
 
att stycket under rubriken Vad kan gemene 
student göra får lydelsen ”Om student som 
representeras av Göta studentkår trakasseras 
eller diskrimineras, eller upptäcker att 
trakasserier eller diskriminering förekommer, 
kontakta Diskrimineringsombudsmannen, din 
sektionsordförande eller vice ordförande med 
studiesocialt ansvar”, 
 
att rubriken Handlingsplan infogas ovanför 
tabellen på sidan 2, 
 
att anta likabehandlingsplanen för 
verksamhetsåret 2013/2014 med tagna 
ändringar samt 
 
att direktjustera punkten 

   
3.2 Regler för arvoderade  

 
Föredragande: Emma Åberg 
 
Det liggande förslaget bygger på de 
behov presidiet under året upplevt finns. 
Tanken med dokumentet är att vara till 
stöd i samband med arvodering. Det 
finns frågor som dokumentet berör, men 
som i stället bör läggas i ett eget 
dokument, till exempel konflikthantering. 
 
Styrelsen diskuterar dokumentet.  
 
Emma Åberg yrkar att under rubriken 
Sjukskrivning… , texten efter tredje 
meningen får lydelsen ”Vid 
psykisk/fysisk och psykosomatisk ohälsa 
som leder till sjukskrivning under längre 
period än 7 dagar krävs läkarintyg”. 
Övrig text därefter i stycket stryks. 
 
Emelie Schelin yrkar att nytt stycke med 
lydelsen ”Om en arvoderad ej kan utföra 
sitt uppdrag eller behöver hjälp att 
prioritera arbetsuppgifter ska presidiet 
meddelas” bifogas sist under rubriken 

Styrelsen beslutar 
 
att under rubriken Sjukskrivning…, texten efter 
tredje meningen får lydelsen ”Vid psykisk/fysisk 
och psykosomatisk ohälsa som leder till 
sjukskrivning under längre period än 7 dagar 
krävs läkarintyg”. Övrig text därefter i stycket 
stryks, 
 
att nytt stycke med lydelsen ”Om en arvoderad 
ej kan utföra sitt uppdrag eller behöver hjälp att 
prioritera arbetsuppgifter ska presidiet 
meddelas” bifogas sist under rubriken 
Sjukskrivning…, 
 
att nytt stycke med rubriken Konflikthantering 
med texten ”I de fall då problem eller konflikt 
uppstår med eller mellan arvoderad ska ledamot 
av kårstyrelsen kontaktas” läggs till före rubriken 
Entledigande, 
 
att anta regler för arvoderade med tagna 
ändringar samt 
 
att direktjustera punkten 
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Sjukskrivning… . 
 
Jesper Blomqvist yrkar att nytt stycke 
med rubriken Konflikthantering med 
texten ”I de fall då problem eller konflikt 
uppstår med eller mellan arvoderad ska 
ledamot av kårstyrelsen kontaktas” 
läggs till före rubriken Entledigande 
 
Emelie Schelin yrkar att nytt stycke med 
rubriken Konflikthantering med texten 
”Vid konflikter som påverkar arvoderade 
ska presidiet meddelas” läggs till före 
rubriken Entledigande   
 
Ordförande ställer Jesper Blomqvist och 
Emelie Schelins båda yrkanden rörande 
konflikthantering mot varandra. Bifall för 
Jesper Blomqvist yrkande. Övriga 
yrkande ställs mot avslag. 

   
3.3 Giveaways  

 
Föredragande: Klas Kärngren 
  
Presidiet upplever att ett behov av en 
diskussion kring hur Göta studentkårs 
profilmaterial delas ut till 
förtroendevalda. I nuläget finns inga 
riktlinjer för detta. 
 
Presidiet drar tillbaka sitt förslag till 
beslut.  

Styrelsen beslutar 
 
att sätta sträck i debatten 
 
att lämna punkten.  

   
3.4 Sektionernas arbetsordningar 

 
Föredragande: Sandra Schriefer 
 
Styrelsen diskuterar dokumentet. Av 
sektionerna är det endast 
samhällsvetarsektionen som inkommit 
med önskemål om sektionsspecifika 
punkter. 
  
Emma Åberg yrkar att sektionernas 
arbetsordning blir ett enda dokument 
med sektionsspecifika punkter. 
Dokumentet bör döpas till Göta 
studentkårs sektionsarbetsordning 
 
Emma Åberg yrkar att texten under 8.5 
flyttas till 4 sektionsstyrelser, under 
punktlistan  

Styrelsen beslutar 
 
att ta besluten i klump, 
 
att sektionernas arbetsordning blir ett enda 
dokument med sektionsspecifika punkter. 
Dokumentet bör döpas till Göta studentkårs 
sektionsarbetsordning, 
 
att texten under 8.5 flyttas till 4 
sektionsstyrelser, under punktlistan, 
 
att dokumentet språkgranskas och läggs i Göta 
studentkårs mall för styrdokument, 
 
att övriga sektioner läggs till sist i dokumentet, 
 
att fastslå Göta studentkårs 
sektionsarbetsordning med tagna ändringar 
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Sandra Schriefer yrkar att dokumentet 
språkgranskas och läggs i Göta 
studentkårs mall för styrdokument 
 
Emelie Schelin yrkar att övriga sektioner 
läggs till sist i dokumentet 
 
Jesper yrkar att Göta studentkårs 
sektionsarbetsarbetsordning ersätter 
sektionernas nuvarande 
arbetsordningar,  
 
Klas Kärngren yrkar att ta besluten i 
klump 

 
att Göta studentkårs 
sektionsarbetsarbetsordning ersätter 
sektionernas nuvarande arbetsordningar samt 
 
att direktjustera punkten. 

   
3.5 Ekonomihandbok 

 
Föredragande: Klas Kärngren 
 
Styrelsen diskuterar dokumentet. 
Tanken är inte att det ska vara ett 
styrdokument utan en handbok, till i 
första hand arvoderade och personal. 
Den bör därför vara lätt att revidera. 
  
Emma Åberg yrkar att under rubriken 
Fakturering leverantör omformulera 
tredje punkten till ”Observera att som 
referens ska siffran för berört 
kostnadsställe anges” samt hänvisning 
till rubriken Kostnadsställe läggas till.  
 
Klas Kärngren yrkar att under rubriken 
verksamhetsbidrag för kårföreningar 
stryka den andra punktlistan. 
 
Emma Åberg yrkar att dokumentet 
språkgranskas. 
 
Sandra Schriefer yrkar att rubrikerna 
numreras 
 
Jesper Blomqvist yrkar att under 
rubriken Grundläggande information 
fakturaadress samt leveransadress till 
studenternas hus läggs till 
 
Klas Kärngren yrkar att ta besluten i 
klump. 

Styrelsen beslutar 
 
att under rubriken Fakturering leverantör 
omformulera tredje punkten till ”Observera att 
som referens ska siffran för berört 
kostnadsställe anges” samt att hänvisning till 
rubriken Kostnadsställe läggs till, 
 
att under rubriken verksamhetsbidrag för 
kårföreningar stryka den andra punktlistan, 
 
att dokumentet språkgranskas, 
 
att rubrikerna numreras, 
 
att under rubriken Grundläggande information 
fakturaadress samt leveransadress till 
studenternas hus läggs till, 
 
att godkänna de, av kårstyrelsen, föreslagna 
ändringarna i dokumentet ”Ekonomiska rutiner 
inom Göta studentkår”, 
 
att uppdra presidiet att revidera dokumentet om 
organisationens ekonomiska rutiner förändras 
och rapportera dessa förändringar till 
kårstyrelsen samt 
 
att direktjustera punkten. 

 
 

4 Diskussionsärenden  
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4.1  Inga diskussionsärenden finns.  

 
 

5 Övriga frågor  
   

5.1 Inga övriga frågor finns.  
 
 

6 Mötets avslutande  
   

6.1 Mötesutvärdering 
 
Mötesutvärdering sker.  

 

   
6.2 Mötets avslutande 

 
Klas Kärngren avslutar mötet klockan 
19.56. 

 

 
 
   
Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Klas Kärngren  Jeanette Drotz 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Sandra Schriefer  Emma Åberg 
 


