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Styrelsemöte 11 verksamhetsåret 2010/11 
 
 
Datum: 2011-03-03 
Tid: 
Plats: 

Kl. 17.00-20.17 
Centrummet, Studenternas Hus,  

Kallade: Göta studentkårs styrelse 
Närvarande: Emelie Arnesson* 

Marie Norman* 
Niklas Aronsson* 
Klara Gustafsson* 
Ragnar Widebrant* 
Martin Dackling* 
Gustav Öberg* 
 
Magnus Nilsson, Kanslichef 
Thomas Larsson, ordförande pubkommittén, § 2.6 och § 3.3 
 

 * = Röstberättigad 

 
§ Ärende Beslut/åtgärd 

 
1 Preliminärer  
   

1.1 Mötets öppnande och behöriga 
utlysande 

Emelie Arnesson öppnade mötet kl. 17.00 
 
Styrelsen beslutar 
 
att anse mötet behörigen utlyst. 

   
1.2 Val av mötesordförande, 

mötessekreterare och 
protokolljusterare 

Styrelsen beslutar 
 
att utse till 
mötesordförande: Marie Norman, 
mötessekreterare: Klara Gustafsson, 
protokolljusterare: Ragnar Widebrant och Niklas 
Aronsson. 

   
1.3 Godkännande av föredragningslistan 

 
Styrelsen föreslår följande ändringar: 
§ 2.6 och § 3.3 behandlas direkt efter 
§ 1, och att följande punkter läggs till 
föredragningslistan: § 2.8.1 SFS 
jämställdhetsturné, § 3.4 Fullmakt för 
pub- och eventkommitté och § 4.5 
Budget 2011/2012. 

Styrelsen beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan med föreslagna 
tillägg och ändringar. 

   
1.4 Adjungeringar Styrelsen beslutar 

 
att hålla öppet möte.  
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1.5 Sluttid idag Styrelsen beslutar 
 
att sikta på klockan 19.00 som sluttid. 

 
 

2 Anmälningar  
   

2.6 Pubrapport 
 
Föredragande: Niklas Aronsson 

Styrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

 
 

3 Beslutsärenden  
   

3.3 Pub- och eventkommittén 
 
Föredragande: Niklas Aronsson 

Styrelsen beslutar 
 
att riva upp tidigare beslut om Pubkommitté 
samt ledamöter, 
 
att tillsätta Göta studentkårs Pub- och 
eventkommitté i enlighet med underlag samt 
bestående av ordförande Thomas Larsson samt 
övriga styrelseledamöter Niklas Aronsson, 
Alexandra Peer, Tobias Eliasson och Daniel 
Ratcovich,  
 
att kommittén får mandat att inom sig utse en 
kassör, 
 
att fastställa Instruktioner för pub- och 
eventkommitté,  
 
att konsultera Fredrik Engström i fråga om 
följande formuleringar: 
”- rapportera enskilda avtal vars värde överstiger 
50 000 kr, 
- rapportera om ingångna anställningsavtal”  
och därefter ta upp dessa instruktioner för 
revidering samt 
 
att ge presidiet mandat att göra redaktionella 
ändringar i instruktionerna. 

 
 

2 Anmälningar forts  
   

2.1 Presidierapport 
 
Medlemsantalsrapportering – 
påminnelse mail verkar ha gjort bra 
grejer. 

Styrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 
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Molle på utbildningsvetenskapliga 
sektionen har gjort en turné och 
raggat medlemmar 
 
Kårvalet är i full gång. 

   
2.2 

 
Beslutsuppföljning Styrelsen beslutar 

 
att lägga rapporten till handlingarna. 

   
2.3 Protokoll från styrelsens 

sammanträden 
Styrelsen beslutar 
 
att lägga protokollen från styrelsemöte 8 och 9 till 
handlingarna. 

   
2.4 Rapport från kanslichefen Styrelsen beslutar 

 
att lägga rapporten till handlingarna. 

   
2.5 Sångbokskommitté rapport 

 
Föredragande: Niklas Aronsson 
 
För att sångboken ska bli klar i tid 
vore det bra att se materialet 
successivt från nu och framåt. Niklas 
framför detta till kommittén. 

Styrelsen beslutar 
 
att lägga sångbokskommitténs rapport till 
handlingarna. 

   
2.7 Rapport från AG styrdokument 

 
Föredragande: Martin Dackling 
 
Martin presenterade en rapport på 
mötet. En plan för dokument att 
utforma framöver diskuterades. 
Arbetsgruppen jobbar vidare och 
återkommer med en slutgiltig rapport 
på nästa möte. 

Styrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

   
2.8 Övriga rapporter  

   
2.8.1 SFS jämställdhetsprojekt 

 
Föredragande: Martin Dackling 
 
Martin Dackling lämnade en rapport 
om planerna för projektets 
starteventet 21 mars i Göteborg. Från 
14.30 är det en paneldiskussion. 
Martin skickar vidare information 
framöver. 
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3 Beslutsärenden forts  
   

3.1 Per capsulambeslut rörande 
Naturvetarsektionens budget 
 
Föredragande: Emelie Arnesson 

Styrelsen beslutar 
 
att fastställa per capsulambeslutet rörande 
Naturvetarsektionens budget 

   
3.2 Per capsulambeslut rörande 

Uppdragsbeskrivning 
 
Föredragande: Emelie Arnesson  

Styrelsen beslutar 
 
att fastställa per capsulambeslutet rörande 
Uppdragsbeskrivning 

   
3.4 Fullmakt för pub- och eventkommitté Styrelsen beslutar 

 
att befullmäktiga följande personer att, var för sig, 
för Göta studentkårs räkning sluta avtal såvitt 
detta avser kårens studentpubverksamhet : 
Thomas Larsson,   
Niklas Aronsson,   
Tobias Eliasson,   
Daniel Ratcovich,  
Alexandra Peer,  
 

 
 

4 Diskussionsärenden  
   

4.1 Efter fullmäktige 
 
Föredragande: Emelie Arnesson  
 
Styrelsen diskuterade förra 
fullmäktigemötet och planer inför 
konstituerande fullmäktige. Ett möte 
planerades måndag 14 mars kl 16.15 
för att diskutera verksamhetsplanen 
inför nästa år. 

 

   
4.2 SFSFUM 

 
Styrelsen diskuterade hur vi ska 
förhålla oss inom Götadelegationen till 
SFSFUM. 
 
På ett extra styrelsemöte 14 mars väljer 
styrelsen delegater. 

 

   
4.3 Efterdyningar av nya kårföreningsregler 

 
Föredragande: Niklas Aronsson 
 
Styrelsen diskuterade frågorna rörande 
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kårföreningsregler och framtiden. 
   

4.4 Utredningen 
 
Styrelsen gav arbetsgruppen förslag på 
personer som ska intervjuas i 
utredningen. 

 

   
4.5 Budget 2011/2012 

 
Diskussioner om planer för nästa års 
budget fördes. Näringslivsgruppen har 
mandat att diskutera vidare och lägga 
ett förslag till budget.  

 

 
 

5 Övriga frågor  
   

 
6 Mötets avslutande  
   

6.1 Mötesutvärdering 
 
Mötet utvärderades, styrelsen tyckte att 
mötet var lite långt och tyngre jämfört 
med vad vi trodde, Men det är alltid kul 
att träffa styrelsen. Bra möte och viktiga 
punkter att hinna diskutera. Bra 
diskussioner. Kompetent styrelse och 
skönt att lita på att det fattas kloka 
beslut. 

 

   
6.2 Mötets avslutande 

 
 Marie Normanavslutade mötet klockan 
20.17.  

 

 
 
   
Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Marie Norman  Klara Gustafsson 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
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Ragnar Widebrant  Niklas Aronsson 
 




