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Styrelsemöte 2 verksamhetsåret 2015/16 
 

 
Datum: 2015-09-10 
Tid: 
Plats: 

Kl. 16.30 – 20.01 
Studenternas hus 

Kallade: Göta studentkårs styrelse, verksamhetsrevisor 
Närvarande: Peter Wejmo*, Lina Olofsson*, Ebba Jacobsson*, Karin Bylund*, Jonatan Norman*, 

John Edström*, Karolina Lioliou, Anna Jonasson. 
 * = 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 
Peter Wejmo till mötesordförande 
Ebba Jacobsson till mötessekreterare 
John Edström och Lina Olofsson till 
protokolljusterare 
 

   
1.3 Godkännande av föredragningslistan Styrelsen beslutar 

 
att godkänna föredragningslistan med 
föreslagna ändringarna: 
 
6.1 Doktorspromotionen 
6.2 Namninsamling 
6.3 GISA 
 

   
1.4 Adjungeringar Styrelsen beslutar 

 
att hålla öppet möte 
 

   
1.5 Föregående protokoll Styrelsen beslutar 

 
att lägga föregående protokoll till handlingarna. 
 

   
1.6 Sluttid idag Styrelsen beslutar 

 
att sikta på klockan 19.30 som sluttid. 
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2 Anmälningar  

   

2.1 Presidierapport Styrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 

   

2.2 Sektionsrapport Styrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 

   

2.3 Mattias Byström, praktiktid Fullmäktigeledamoten Mattias Byström har 
meddelat att han har praktik på annan ort fram 
till 1 november och kommer därmed inte att 
närvara på de två första 
fullmäktigesammanträdena. 

   

2.4 Avsägelser Alla avsägelser har inkommit i god tid för att 
skickas till fullmäktige. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att skicka handlingen till nästa fullmäktige 

   

2.5 Konkretiserad budget Styrelsen beslutar 
 
att skicka handlingen till nästa fullmäktige 

   

2.6  Konkretiserad verksamhetsplan Styrelsen beslutar 
 
att skicka handlingen till nästa fullmäktige 

   

 

3 Valärenden  

   

3.1 Naturvetarsektionens styrelse Styrelsen beslutar 
 
att skicka handlingen till nästa fullmäktige 

   

 

4 Beslutsärenden  

   

4.1 Expeditionen på Haga Styrelsen beslutar 
 
att flytta all expeditionsverksamhet till 
expeditionen på Studenternas Hus  

   

4.2 Motion PIK-listan, intressejäv Styrelsen beslutar 
 
att besvara motionen (Bilaga 1) samt skicka 
handlingen till nästa fullmäktigte 
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4.3 Arbetsordning för Göta studentkårs 
doktorandsektion 

Styrelsen anser att underlaget behöver 
förtydligande samt en att-sats. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att återremittera förslaget till 
Samhällsvetarsektionen 

   

4.4 Arvodering av studentvärdar 
Samhällsvetarsektionen 

Styrelsen beslutar 
 
att arvodera Linnéa Hjerpe-Ekelöf (921204-
3344) och Sara J Englund (891115-8585) ett 
arvode om 2000 kr vardera för arbete under 
mottagningen HT15. 

   

4.5 Arvodering studentvärdar 
Utbildningsvetenskapliga sektionen 

Styrelsen beslutar 
 
att arvodera Erik Liberg (930726-7691) och 
Aoife Tjärnlund Confrey ett arvode om 2000 kr 
vardera för arbete under mottagningen HT15. 
 
Not: Aoifes personnummer saknas för att hon 
redan finns i lönesystemet för andra uppdrag. 

   

4.6 Infogruppens sammansättning och 
arvodering 

Styrelsen beslutar 
 
att infogruppens sammansättning är Alexandra 
Falk, Josefine Nyblom, Fredrik Eliassen, Joakim 
Blomgren och Linn Thorsager 
 
att dessa personer arvoderas med 200 kr/runda 

   

4.7 Arbetsordning för Göta studentkårs 
samhällsvetarsektion 15/16 

Styrelsen beslutar 
 
att anta arbetsordningen för Göta studentkårs 
samhällsvetarsektion 15/16 

   

4.8 Förnyad kårföreningsstatus Styrelsen fann det problematiskt att några 
kårföreningar har använt sig av äldre versioner 
av dokumentet Regler för kårföreningar.  
 
Styrelsen beslutar 
 
att Akademiska körens ansökan om förnyad 
kårföreningsstatus är fullständig och skickas till 
nästa fullmäktige 
 
att Salsa & Söndags ansökan om förnyad 
kårföreningsstatus är fullständig och skickas till 
nästa fullmäktige 
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att Patriciabalettens ansökan om förnyad 
kårföreningsstatus är fullständig och skickas till 
nästa fullmäktige 
 
att Utrikespolitiska föreningen samt 
Humanistiska sexmästeriet skall inkomma med 
rätt version av Regler för kårföreningar 
underskrivet senast 17 september för att deras 
ansökan om förnyad kårföreningsstatus skall 
anses som fullständiga och skickas vidare till 
fullmäktige. 
 
Not: Patriciabalettens ansökan inkom sent och 
handlingen distribuerades under mötet. 

   

4.9 Ansökan om kårföreningsstatus Styrelsen beslutar 
 
att Göteborgs socialdemokratiska 
högskoleförenings ansökan om 
kårföreningsstatus är fullständig och skickas 
vidare till fullmäktige. 

   

4.10 Arvodering studentvärdar 
Humanistsektionen 

Styrelsen diskuterade att en praxis borde sättas 
för att alla studentvärdar skall få lika mycket 
arvode på sektionerna. Styrelsen skickar med 
det till presidiet att diskutera med sektionerna.  
 
Styrelsen beslutar 
 
att arvodera Elias Ottmar, Sara Johannesson 
och Sofia Ahlberg ett arvode om 2300 kr vardera 
för arbete under mottagningen HT15 

   

4.11 Utökning av Humanistsektionens 
styrelse 

Karolina Lioliou påpekade att i protokollet från 
konstituerande fullmäktige så fastslogs inte 
antalet styrelseledamöter för 
Humanistsektionen. Därmed behöver inte 
fullmäktige besluta om en extra plats i styrelsen. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att skicka kandidaterna för Humanistsektionens 
styrelse till valberedning. 

   

4.12 Göta studentkårs representant till GFS 
styrelse 

Styrelsen beslutar 
 
att välja Ebba Jacobsson som ordinarie 
representant för Göta studentkår i GFS styrelse 
för verksamhetsåret 15/16. 
 
att snarast utlysa posten som suppleant för 
Göta studentkårs representant i GFS styrelse 
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Not: Ebba Jacobsson justerade ut sig under 
punkten.  

   

 

5 Diskussionsärenden  

   

5.1 Brev från ITsek Punkten stängdes. 

   

5.2 Fossil Free GU Styrelsen diskuterade kring vad som krävdes av 
Göta studentkår i frågan; aktiv kampanj, bara 
underskrift osv. 
 
Styrelsen ställer sig bakom projektet och frågan 
kommer att tas upp på fullmäktigesammanträdet 
i oktober. 

   

 

6 Övriga frågor  

   

6.1 Doktorspromotionen Finns platser så att hela kårstyrelsen kan få gå 
med. Sista anmälningsdag 4 oktober. 

   

6.2 Namninsamling Studentgruppen IGS (Globala studier) håller på 
att fixa ett studentupprop för flyktingkrisen. När 
uppropet är ute så kommer Göta studentkår att 
sprida detta i sina kanaler 

   

6.3 GISA Punkten stängdes 

   

 
7 Mötets avslutande  
   

7.1 Mötesutvärdering utfördes  
   

7.2 Mötet avslutades 20.01  

 

   
Mötesordförande  Mötessekreterare 

 
 
 

  

Peter Wejmo  Ebba Jacobsson 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 

 
 
 

  

John Edström  Lina Olofsson 
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