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Styrelsemöte 8 verksamhetsåret 2010/11 
 
 
Datum: 2010-12-14 
Tid: 
Plats: 

Kl. 16.54-21.30 
Centrummet, Studenternas Hus,  

Kallade: Göta studentkårs styrelse 
Närvarande: Emelie Arnesson* 

Marie Norman* 
Niklas Aronsson* 
Klara Gustafsson* 
Ragnar Widebrant* 
Martin Dackling* 
Maria Eriksson* 
Karolina Lioliou* 
Gustav Öberg* 
 
Mathilda Bränfeldt, till och med § 3.1 
Linnéa Solberg, till och med § 3.1 
Thomas Larsson, från § 3.1 till och med § 4.2 
Magnus Nilsson, till och med § 4.3 
Jeanette Drotz, sekreterare, till och med § 4.3 
 

 * = Röstberättigad 

 
§ Ärende Beslut/åtgärd 

 
1 Preliminärer  
   

1.1 Mötets öppnande och behöriga 
utlysande 

Emelie Arnesson öppnade mötet kl. 16.54 
 
Styrelsen beslutar 
 
att anse mötet behörigen utlyst 

   
1.2 Val av mötesordförande, 

protokolljusterare 
Styrelsen beslutar 
 
att utse till 
mötesordförande: Niklas Aronsson 
protokolljusterare: Klara Gustafsson och Martin 
Dackling 

   
1.3 Godkännande av föredragningslistan 

 
Styrelsen föreslår följande  tillägg: 
under § 2.10 lägga Rapport om 
doktorandsektionen. 

Styrelsen beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan med föreslagna 
tillägg 

   
1.4 Adjungeringar Styrelsen beslutar 

 
att hålla öppet möte utom § 4.4 och § 4.5 
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1.5 Sluttid idag Styrelsen beslutar 
 
att sikta på klockan 20.00 som sluttid 

 
2 Anmälningar  
   

2.1 
 

Rapport från presidiet 
 
Föredragande: Emelie Arnesson 
 
Styrelsen diskuterade rapporten. 

Styrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 

   
2.2 Beslutsuppföljning 

 
Föredragande: Emelie Arnesson 
 
Mall för äskningsrutiner diskuterades, 
den behöver göras snarast.  

Styrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 

   
2.3 Protokoll från styrelsens 

sammanträden 
 
Föredragande: Jeanette Drotz 

Styrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 

   
2.4 Rapport från kanslichefen 

 
Föredragande: Magnus Nilsson 
 
Det har varit inbrott på expeditionen 
Götabergsgatan 17. Kassaskåpet är 
uppbrutet och alla handkassor däri är 
borta. Larm i lokalerna diskuterades. 
 
Styrelsen önskar framöver få en 
ekonomisk rapport utsänd inför varje 
styrelsemöte. 

Styrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 

   
2.5 Rapport om bokslut 09/10 

 
Föredragande: Magnus Nilsson 

Styrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 

   
2.6 Rapport om Equalizer 

 
Föredragande: Emelie Arnesson 
 
Styrelsen diskuterade hur 
jämlikhet/likabehandlingsarbetet ska 
fortgå, en diskussion som föreslås tas 
på den kommande 
styrelsekonferensen. 

Styrelsen beslutar 
 
att lägga slutrapporten om Equalizer till 
handlingarna 

   
2.7 Rapport om höstens Styrelsen beslutar 
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studentrepresentantutbildningar 
 
Föredragande: Emelie Arnesson 
 
Styrelsen diskuterade olika sätt för hur 
utbildningar för studentrepresentanter 
kan läggars upp. Även nätverk för 
studentrepresentanter inom 
samma/motsvarande organ 
diskuterades. 

 
att lägga rapporten om höstens 
studentrepresentantutbildningar till handlingarna 

   
2.8 Rapport från höstens mottagning 

 
Föredragande: Niklas Aronsson 
 
Rapport från utbildningsvetenskapliga 
sektionen och naturvetarsektionen 
saknas. De kommer att inkomma med 
en skriftlig rapport till senare tillfälle. 
 
Naturvetarsektionen rapporterade 
muntligt om sin 
mottagningsverksamhet  
 
Styrelsen anser att det är bra med 
rapporter om mottagning. Genom att 
samla dem byggs en erfarenhetsbas 
upp, det blir något att bygga vidare på. 
Det utgör också en bra grund för 
vidare diskussioner med GU. 
 
Vårterminens kårpresentationer 
diskuterades. Materiel utöver 
powerpointpresentationer önskas från 
sektionerna.        

Styrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 

   
2.9 Rapport från RePe 

 
Föredragande: Mathilda Bränfeldt 
 
En klargörelse om rapporten, RePe 
fyra veckor, inte tre som det står. 

Styrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 

   
2.10 Rapport om doktorandsektionen 

 
Sofie Blombäck har avgått som 
doktorandsektionens ordförade, 
Martin Dackling fungerar som 
ordförande tills vidare. 
Doktorandsektionen har sektionsmöte 
den 20 december där frågan ska 
diskuteras. Tanken är att en ny 
ordförande ska väljas på 
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fullmäktigemöte 3.  
 
Styrelsen önskar att rapporter 
fortsättningsvis skickas ut i takt med 
att de är färdiga istället för att skickas 
med styrelsehandlingarna.  

 
 

1.3 Godkännande av föredragningslistan 
 
Styrelsen öppnar upp § 1.3 till beslut 
och föreslår att § 4.2 behandlas direkt 
efter § 3.1 

Styrelsen beslutar 
 
att öppna § 1.3 till beslut 
 
att godkänna föredragningslistan med föreslagna 
ändringar 

 
 

3 Beslutsärenden  
   

3.1 Arvodering naturvetarsektionen 
 
Föredragande: Emelie Arnesson 
 
Naturvetarsektionen har haft en tung 
höst, de har fått bygga upp 
verksamheten från grunden. De 
önskar en ytterligare arvodering under 
våren för att kunna bygga upp 
sektionen. 
 
Matilda Bränfeldt, Linnea Solberg och 
Thomas Larsson lämnar mötet. 
 
Styrelsen diskuterade ärendet. 
 
Styrelsen är villig att bekosta en 
arvodering om 50 procent av heltid 
under sex månader och menar att om 
en högre arvoderingsgrad ska gälla 
bör den huvudsakligen finansieras av 
sektionen.  

Styrelsen beslutar 
 
att Linnéa Solberg arvoderas på 50 % av heltid 
från den 1 januari tills vidare, dock längst 
till 30 juni 2011. 
 
att Linnéa Solberg arvoderas på ytterligare 50 % 
av heltid från den 1 januari tills vidare, dock längst 
till 30 juni 2011, under villkoret att 
naturvetenskapliga sektionen tillskjuter medel 
motsvarande 40 % arvodering ur egen budget. 
 
att presidiet uppdras att i samråd med sektionen 
avgöra den slutgiltiga arvoderingsgraden. 

 
 

4.2 Puben 
 
Föredragande: Niklas Aronsson 
 
Thomas Larsson är med från 
pubstyrelsen.  
 
Niklas Aronsson informerar styrelsen 
om hur läget är i puben. Det är möte 
med GU på fredag. Tanken att ta upp 
frågan om vad som kan göras i puben 
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i nuläget.  
 
Thomas Larsson presenterade förslag 
från pubstyrelsen om vad för 
verksamhet man kan tänka sig i huset, 
bland annat konsertverksamhet och 
valborgsfirande. 
 
Pubstyrelsen önskar input från 
styrelsen gällande kring vad de tänker 
kring ägardirektiv och affärsplan, om 
ambitionsnivå och visioner. Den 
springande frågan är vad styrelsen vill 
med puben. Styrelsen känner dock att 
de i nuläget behöver mer kunskap för 
att kunna ge mer input. 
 
Frågan är något att diskutera på 
styrelsekonferensen och eventuellt i 
Göta studentkårs näringslivsgrupp. 

 
 
 

3.2 Kampanj 
 
Föredragande: Niklas Aronsson 
 
Styrelsen önskar mer kvantifierbara 
mål för denna kampanj än för 
informationskampanjen vt-10. 

Styrelsen beslutar  
 
att fastställa budget för kampanj samt 
profilmaterial, för presidiet att förfoga över 

 
 
 
 
 
 

4 Diskussionsärenden  
   

4.1 Fullmäktige 
 
Föredragande: Emelie Arnesson 
 
Styrelsen diskuterade det föregående 
fullmäktigemötet. Styrelsen tyckte att det var 
tråkigt med den låga närvaron, roligt med 
bra, givande diskussioner och bra att hela 
styrelsen är närvarande och föredragande. 

 

   
4.3 Styrelsekonferens 

 
Föredragande: Marie Norman 
 
Styrelsen diskuterade innehållet. Då tiden är 
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begränsad, måste några frågor prioriteras. 
Vilka dessa ska vara diskuterades. 
 
Presidiet föreslår att styrelsemöte 9 flyttas 
till styrelsekonferensen. Styrelsen 
samtycker till detta. 

   
4.4 Götas nya giv 

 
Föredragande: Gustav Öberg 
 
Ett beslutsunderlag har sänts ut till 
styrelsens ledamöter. Ärendet är dock 
rubricerat som ett diskussionsärende. För 
att kunna fatta beslut måste det en 
styrelsens arbetsordning godkännas av hela 
styrelsen. 
 
Styrelsen diskuterar frågan. 

Styrelsen beslutar: 
 
att ta upp frågan för beslut i enlighet med det 
beslutsunderlag som sänt ut till styrelsens 
ledamöter.(Beslutet är enhälligt). 
 
att presidiet ges i uppdrag att initiera samtal 
med andra studentkårer och andra aktörer 
angående intresse om olika samarbeten och 
projekt i enlighet med det som redovisas i 
beslutsunderlaget. 
 
att presidiet ges i uppdrag att vara 
pådrivande i projekt som kräver andra kårers 
och/eller andra aktörers intresse och 
engagemang för att kunna sjösättas. 

   
4.5 Personal 

 
Föredragande: Emelie Arnesson 
 
Ett underlag har varit utsänt till styrelsens 
ledamöter. Styrelsen diskuterade frågan. 

 

 
 
 

5 Övriga frågor  
   
 Inga övriga frågor.  

 
 
 

6 Mötets avslutande  
   

6.1 Mötesutvärdering 
 
En runda om hur mötet varit. 

 

   
6.2 Mötets avslutande 

 
Niklas Aronsson avslutade mötet 
klockan 21.30. 
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Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Niklas Aronsson  Jeanette Drotz 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Klara Gustafsson  Martin Dackling 
 


