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Kårstyrelsen, konstituerande styrelsemöte verksamhetsåret 2017/2018 

 

 
Datum: 2017-06-20 

Tid: 

Plats: 

Kl. 18.32-20.54 

Studenternas hus, Götabergsgatan 17 

Kallade: Kårstyrelsen 2017/2018 

Närvarande: Nora Myrne Widfors* 

Piroska Osváth*  

Jesper Anttila* 

Daiva Brazauskiate* 

Sofia Hjalmarsson* 

 

Axel Andersson 

 

*= röstberättigad 
  

 

§ Ärende Beslut 

 

1 Preliminärer  

   

1.1 Mötets öppnande och behöriga 

utlysande  

  

Styrelsen beslutar 

 

att öppna mötet 18.32 

 

att anse mötet behörigen utlyst 

   

1.2 Val av mötesordförande, 

mötessekreterare och justerare 

Styrelsen beslutar 

 

att utse Nora Myrne Widfors till 

mötesordförande 

 

att utse Jesper Anttila till mötessekreterare 

 

att utse Axel Andersson till justerare 

   

1.3 Godkännande av dagordningen  

 

Styrelsen beslutar 

 

att godkänna dagordningen 

   

1.4 Adjungeringar Styrelsen beslutar 

 

att hålla öppet möte 
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1.5 Sluttid för mötet 

 

Styrelsen beslutar 

 

att sätta sluttid 20.30 

 

 

 

2 Anmälningar  

   

2.1 Rapport från presidiet  SFSFUM. Överlämning. Andra idéer inför 

året. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att lägga rapporten till handlingarna 

   

2.2 Övriga rapporter Piroska och Daiva planerar studiesociala 

event, bl.a. sexmästerikonferenser. Försöka 

boka konserter för studenter. Jesper tillägger 

att Student Göteborg har pengar. Rosa 

bandet-fest. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

 

3 Beslutsärenden  

   

3.1 Mötesordning 

 
 

Styrelsen beslutar 

 

att tillsvidare anta kårstyrelsens 

mötesordning 

 

att aktualisera kårstyrelsens mötesordning 

under verksamhetsåret 

 

   

3.2 Firmatecknare Styrelsen beslutar 

 

Nora Myrne Widfors justerar ut sig 

 

att utse Nora Myrne Widfors, , 

till firmatecknare för Göta studentkår  
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Nora Myrne Widfors justerar in sig 

Jesper Anttila justerar ut sig 

 

att utse Jesper Anttila, , till 

firmatecknare för Göta studentkår 

 

Jesper Anttila justerar in sig 

Piroska Osvath justerar ut sig 

 

att utse Piroska Osvath, , till 

firmatecknare för Göta studentkår 

 

Piroska Osvath justerar in sig 

 

att tidigare beslut härmed återkallas 

 

att ovanstående beslut träder i kraft 2017-

07-01 

   

3.3 Företrädare i bankangelägenheter Styrelsen beslutar 

 

Nora Myrne Widfors justerar ut sig 

 

att utse Nora Myrne Widfors, , 

till företrädare i bankangelägenheter 

 

Nora Myrne Widfors justerar in sig 

Jesper Anttila justerar ut sig 

 

att utse Jesper Anttila, , till 

företrädare i bankangelägenheter 

 

Jesper Anttila justerar in sig 

Piroska Osvath justerar ut sig 

 

att utse Piroska Osvath, , till 

företrädare i bankangelägenheter 

 

Piroska Osvath justerar in sig 

 

att företrädare i bankangelägenheter innebär 

att två i förening företräda föreningen i 

samtliga angelägenheter vid ingående av 
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avtal om produkter och tjänster samt förfoga 

över föreningens engagemang i Swedbank 

och samtliga dess dotterbolag samt 

underteckna erforderliga handlingar och 

disponera föreningens produkter och 

tjänster med alla för tillfället möjliga id-

metoder. 

 

Nora Myrne Widfors justerar ut sig 

 

att utse Nora Myrne Widfors, , 

att själv teckna internetbanken med alla för 

tillfället möjliga id-metoder. 

   

 

Nora Myrne Widfors justerar in sig 

Jesper Anttila justerar ut sig 

 

att utse Jesper Anttila, , att 

själv teckna internetbanken med alla för 

tillfället möjliga id-metoder. 

 

 

Jesper Anttila justerar in sig 

Piroska Osvath justerar ut sig 

 

att utse Piroska Osvath,  att 

själv teckna internetbanken med alla för 

tillfället möjliga id-metoder. 

 

Piroska Osvath justerar in sig 

 

att utse Erika Darljung,  att ha 

läsrättigheter på Göta studentkårs samtliga 

bankkonton samt att kunna lägga upp 

utbetalningsförslag (direkt eller genom filer) 

samt att hantera elektroniska dokument och 

ta ut rapporter för Swish och Babs Access.  

 

att tidigare beslut om bankangelägenheter 

återkallas. 

 

att detta beslut träder i kraft 2017-07-01. 



 

 

Konstituerande styrelsemöte 

Göta Studentkårs Kårstyrelse 
 

 
 
Göta studentkår 

 
031-708 44 40 

Götabergsgatan 17  exp@gota.gu.se 

411 34 Göteborg www.gotastudentkar.se 

 

Sida 5/13 

   

3.4 Utanordningsrätt Styrelsen beslutar 

 

Nora Myrne Widfors justerar ut sig 

 

att Nora Myrne Widfors, , har 

utanordningsrätt 

 

Nora Myrne Widfors justerar in sig 

Jesper Anttila justerar ut sig 

 

att Jesper Anttila, , har 

utanordningsrätt 

 

Jesper Anttila justerar in sig 

Piroska Osvath justerar ut sig 

 

att Piroska Osvath, , har 

utanordningsrätt 

 

Piroska Osvath justerar in sig 

 

att kanslist har utanordningsrätt för 

kontanta medel under 1 000 SEK. 

 

att tidigare beslut härmed återkallas. 

 

att ovanstående beslut träder i kraft 2017-

07-01. 

   

3.5 Utkvitteringsrätt postförsändelser ass 

rek. 

Styrelsen beslutar 

 

att följande personer i personalen ska ha rätt 

att utkvittera postförsändelser, ass och rek., 

Katarina Nilsson, , Anna 

Hagström,  

 

att tidigare beslut härmed återkallas. 

 

att ovanstående beslut träder i kraft 2017-

07-01. 
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3.6 Övriga behörigheter Styrelsen beslutar 

 

att Erika Darljung,  ska vara 

deklarationsombud hos Skatteverket. 

 

att Erika Darljung,  ska vara 

ombud för elektroniska tjänster hos 

Skatteverket. 

 

att Erika Darljung,  ska vara 

huvudadministratör för inrapportering av 

uppgifter om pensioner för anställda hos 

Collectum och Fora. 

 

att tidigare beslut härmed återkallas. 

 

att ovanstående beslut träder i kraft 2017-

07-01. 

   

3.7 Attesträtt Styrelsen beslutar 

 

Sektionsfakturor 

 

att fakturor som berör sektion med belopp 

mindre än 5 000 SEK attesteras av 

respektive sektionsordförande alternativt 

heltidsarvoderad vice sektionsordförande 

och ekonomiansvarig 

 

att fakturor som berör sektion med belopp 

över 5 000 SEK attesteras av respektive 

sektionsordförande alternativt 

heltidsarvoderad vice sektionsordförande 

och presidial 

 

att om sektionsordförande eller 

heltidsarvoderad vice ordförande inte är 

tillgänglig för attestering, kan en presidial 

göra det i dess ställe. 

 

Pub- och Eventkommitténs och 

Internationella kommitténs fakturor 
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att fakturor som berör kommittén med 

belopp mindre än 5 000 SEK attesteras av 

kommitténs kassör samt ekonomiansvarig 

 

att fakturor som berör kommittén med 

belopp över 5 000 SEK attesteras av 

kommitténs kassör samt presidial 

 

att om kommitténs kassör inte är tillgänglig 

för attestering, kan en presidial göra det i 

dess ställe. 

 

Kanslifakturor 

 

att fakturor som berör anställda eller 

presidialer centralt attesteras av beställande 

anställd eller presidial samt presidial (annan 

än beställande) 

 

att fakturor som berör anställdas löner och 

pensioner attesteras av två presidialer 

 

Utlägg 

 

att utlägg mindre än 1 000 SEK attesteras 

av respektive heltidsarvoderad 

sektionspresidial eller presidial 

 

att utlägg större än 1 000 SEK attesteras av 

respektive heltidsarvoderad 

sektionspresidial eller presidial samt 

ekonomiansvarig (upp till 3 000 SEK) eller 

presidial 

 

Löner & arvoden 

 

att löner och arvoden attesteras av två 

presidialer 

 

Kontokortsredovisningar 

 

att kontokortsredovisningar attesteras av 

ekonomiansvarig 
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att tidigare attestbeslut härmed återkallas 

 

att ovanstående beslut träder i kraft 2017-

07-01 

   

3.8 Beslutsrätt Styrelsen beslutar: 

 

att en presidial har rätt att fatta beslut på 

belopp upp till 10 000 SEK 

 

att presidialerna gemensamt kan fatta beslut 

på upp till 35 000 SEK 

 

att Kanslisterna har rätt att fatta beslut inom 

budgetposten Kontorsmaterial upp till 2 000 

SEK 

 

att tidigare beslut härmed återkallas. 

 

att ovanstående beslut träder i kraft 2017-

07-01. 

   

3.9 Arvoderingar Styrelsen beslutar 

 

Nora Myrne Widfors justerar ut sig 

 

att arvodera Nora Myrne Widfors, 

, med 100% från och med  2017-07-01 

tillsvidare, men inte längre än 2018-06-30 

 

Nora Myrne Widfors justerar in sig 

Jesper Anttila justerar ut sig 

 

att arvodera Jesper Anttila, , 

med 100% från och med  2017-07-01 

tillsvidare, men inte längre än 2018-06-30 

 

Jesper Anttila justerar in sig 

Piroska Osvath justerar ut sig 

 

att arvodera Piroska Osvath, , 

med 100% från och med  2017-07-01 

tillsvidare, men inte längre än 2018-06-30 
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Piroska Osvath justerar in sig 

 

att arvodera Elin Fondén, , 

med 100% från och med  2017-07-01 

tillsvidare, men inte längre än 2018-06-30 

 

att arvodera Jesper Jacobsson, 

, med 100% från och med  2017-07-01 

tillsvidare, men inte längre än 2018-06-30 

 

att arvodera Johan Ben Mohammad, 

, med 100% från och med  

2017-07-01 tillsvidare, men inte längre än 

2018-06-30 

 

att arvodera Ludvig Lindblom, 

, med 100% från och med  2017-07-01 

tillsvidare, men inte längre än 2018-06-30 

 

att arvodera Erik Liberg, , med 

100% från och med  2017-07-01 tillsvidare, 

men inte längre än 2018-06-30 

 

att arvodera Anneli Arohlén, , 

med 100% från och med  2017-07-01 

tillsvidare, men inte längre än 2018-06-30 

 

att arvodera Nico Hengst, , 

med 100% från och med  2017-07-01 

tillsvidare, men inte längre än 2018-06-30 

 

Mötet ajourneras till 19.45 

 

 

 

4 Valärenden  

   

4.1 GIC:s styrelse Mötet återupptas 19.45 

 

Styrelsen beslutar  

 

att välja Filip Walldén till ordförande i GIC 
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för verksamhetsåret 2017/2018 

 

att välja Rena Mährle till vice ordförande i 

GIC för verksamhetsåret 2017/2018 

 

att välja Syed Shahroz Kamal till 

sekreterare i GIC för verksamhetsåret 

2017/2018 

 

att välja Anna Andersson till PR-ansvarig i 

GIC för verksamhetsåret 2017/2018 

 

att välja Camilla Pedersen till PR-ansvarig i 

GIC för verksamhetsåret 2017/2018 

 

att välja Siddhant Gupta till event manager i 

GIC för verksamhetsåret 2017/2018 

 

att välja Karla Melissa Velasco Salinas till 

event manager i GIC för verksamhetsåret 

2017/2018 

 

att välja Keerthana Jayaprakash till 

styrelseledamot i GIC för verksamhetsåret 

2017/2018 

   

4.2 Pub och eventkommittén 

 

Styrelsen beslutar 

 

att välja Milad Pourdanandeh till 

styrelseledamot i Pub och eventkommittén 

för verksamhetsåret 2017/2018 

 

att välja Maja Gillstam till styrelseledamot i 

Pub och eventkommittén för 

verksamhetsåret 2017/2018 

 

att välja Tobias Eliasson till styrelseledamot 

i Pub och eventkommittén för 

verksamhetsåret 2017/2018 

 

att välja Kim Everås till styrelseledamot i 

Pub och eventkommittén för 

verksamhetsåret 2017/2018 
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att välja Joel Olsson till styrelseledamot i 

Pub och eventkommittén för 

verksamhetsåret 2017/2018 

 

att välja Rebecca Lundgren till 

styrelseledamot i Pub och eventkommittén 

för verksamhetsåret 2017/2018 

 

att låta Pub och eventkommitténs styrelse 

att själva fördela posterna mellan sig. 

 

 

 

5 Diskussionsärenden  

   

5.1 Förväntningar på året 

 

Piroska: Förväntar sig högt arbetstempo, 

men roligt och givande. 

 

Nora: Nervös men förväntansfull. 

 

Daiva: Förväntar sig mer struktur I sitt eget 

arbete. Ett bra år, nya upplevelser. 

 

Axel: Förväntar sig ett bra år för styrelsen. 

Vill se noggranhet I arbetsmiljön. 

 

Sofia: Förväntar sig ett lärorikt år. 

 

Jesper: Förväntar sig, när saker är lite på 

plats, att det kommer bli ett bra år. Ser fram 

emot att kunna vara mer fokuserad i sitt 

arbete.  

 

Nora vill verkligen gå på 

doktorspromoveringen. 

 

Försenad presentationsrunda sker. 

   

5.2 Styrelsekick-off? 

 

Klart det blir kick-off! 

 

Escape house? Liseberg? Något, sedan 

middag?  

 



 

 

Konstituerande styrelsemöte 

Göta Studentkårs Kårstyrelse 
 

 
 
Göta studentkår 

 
031-708 44 40 

Götabergsgatan 17  exp@gota.gu.se 

411 34 Göteborg www.gotastudentkar.se 

 

Sida 12/13 

Liseberg och sedan indiskt är konsensus. Tre 

Indier ska tydligen vara bra.  

 

Preliminärt datum 2:a augusti.    

   

5.3 Arbetsmiljö Jobba inte ihjäl dig.  

 

Kommunikation! Information måste komma 

ut till resten av organisationen. 

 

Behandla sektionerna och varandra med 

respekt och håll öppna kanaler, en och 

samma organisation. 

 

6 Andra ärenden  

   

6.1 Andra ärenden 

 

Daiva föreslår att leta fram ett kontor till 

GIC. Frågan ska tas med de anställda men 

styrelsen är för.  

 

 

 

 

7 Mötets avslutande  

   

7.1 Nästa möte  Nästa möte planeras till tisdag 1:a augusti, 

kl. 17.30.  

   

7.2 Mötesutvärdering Daiva: Roligt. Informativt. Trevligt 

 

Nora: Roligt. Intensivt. Långt. 

 

Axel: Mysigt. Avocado. 

 

Sofia: Informativt. Trevligt. Kul. 

 

Jesper: Kul protokoll. Good talk. 

 

Piroska: Nytt. Informativt. Lagom. 

   

7.3 Mötets avslutande Mötet avslutas klockan 20.54 
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Mötesordförande  Mötessekreterare 

 

 

 

  

[Nora Myrne Widfors ]  [Jesper Anttila ] 

   

Justerare  

 

 

 

[Axel Andersson ] 

 

 




