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JUSTERING AV PROTOKOLL 

Protokoll: Kårstyrelsemöte 9 
Verksamhetsåret 2019/20 

 

Datum: 2020-05-27 
Tid: 16.00 
Plats: Digitalt möte, Länk bifogas i kallelsen   
Kallade: Kårstyrelsen 19/20, kallelse@gota.gu.se 
Närvarande: Axel Andersson*, Sandra Magnusson*, Anneli Arohlén*, Dennis Akgün 
Dehiller*, Matilda Svanberg*  
                                                                                                                                                                   *=Röstberättigade 

 

§ 1 Preliminärer 

  

§ 1.1 Mötets öppnande och behöriga utlysande  
Föredragande: Axel Andersson 

  
Axel Andersson öppnar mötet klockan 
16.02.  

Kårstyrelsen beslutar 
 
att anse mötet behörigen utlyst.   

  

§ 1.2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare  
Föredragande: Axel Andersson 

  
Förslag till beslut  

att välja Axel Andersson till 
mötesordförande. 

att välja Anneli Arohlén till 
mötessekreterare. 

Kårstyrelsen beslutar 
 
att välja Axel Andersson till 
mötesordförande. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
 
att välja Anneli Arohlén till 
mötessekreterare.  
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att välja Dennis Akgün Dehiller till justerare 
av dagens protokoll.  

Kårstyrelsen beslutar 
 
att välja Dennis Akgün Dehiller till justerare 
av dagens protokoll.  

  

§ 1.3 Godkännande av föredragningslistan  
Föredragande: Mötesordförande 

  
Förslag till beslut 
 
att godkänna föredragningslistan.  

Kårstyrelsen beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan.    

  

§ 1.4 Adjungeringar  
Föredragande: Mötesordförande 

  
Förslag till beslut 
 
att hålla ett öppet möte.  

Kårstyrelsen beslutar 
 
att hålla ett öppet möte.    

  

§ 1.5 Föregående mötesprotokoll  
Föredragande: Mötesordförande 

  
Föregående mötesprotokoll är utskickat. 
 
Förslag till beslut 
 
att lägga föregående mötesprotokoll till 
handlingarna.  

Kårstyrelsen beslutar 
 
att lägga föregående mötesprotokoll till 
handlingarna.    

  

§ 1.6 Sluttid idag   
Föredragande: Mötesordförande 

  
Förslag till beslut 
 
att sikta på 17.00. 

Kårstyrelsen beslutar 
 
att sikta på 17.00.   

 

§ 2 Rapporter 
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§ 2.1 Rapport från kårledningen*  
Föredragande: Kårledningen 

  
Axel: Vi har gått vidare i 
anställningsprocessen, har en andra 
intervju kvar men sen är vi redo att gå till 
beslut. Målat om i atriet och genomfört 
värdering av Göta studentkårs konst. 
Genomfört fyllnadsval till heltidarposter på 
fullmäktigemöte 6 och antagit Göta 
studentkårs verksamhetsstrategi. Planerat 
inför överlämningen. Arbetat med 
personalens arbetsmiljö, vi har fortfarande 
ansvar trots att personalen arbetar 
hemifrån mestadels.  
 
Sandra: har varit mycket med 
kvalitetsutskottet, skrivit på en 
självvärdering inför UKÄ’s 
kvalitetsgranskning. Arbetat med 
överlämningen och deltagit i 
anställningsprocessen. Tagit fram ett 
första förslag för nya regler kring 
lokalbokningar på Studenternas hus. 
Deltagit i GUS styrelsemöte och bland 
annat tillsatt nya centrala 
studentrepresentanter. Arbetat med 
rapport kring fokusfrågan. Är näst intill 
klara med den digitala 
studentrepresentantsutbildningen.  
 
Anneli: Fortsatt arbeta en hel del med 
hemsidan samt att implementera den nya 
grafiska identiteten. Bland annat protokoll, 
dagordningar, möteshandlingar och dylikt. 
Genomfört fullmäktige 6, en hel del 
efterarbete från det. Gått igenom det sista 
med verksamhetsstrategin, skrivit ihop 
förslag till organisationsstruktur och ”code 
of conduct” som kan användas i 

Kårstyrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna.  
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implementeringen av 
verksamhetsstrategin. Skrivit riktlinjer till 
fakulteter tillsammans med Ludvig. 
Förberett överlämningspass. Sista mötet 
med arbetsgruppen för Studenternas hus. 
Fått information kring arbetet med 
Kårkällar’n, verkar som att arbetet kommer 
att komma igång igen efter att 
upphandlingen mellan GU’s och Platzers 
entreprenörer är klar. Förberett den sista 
uppföljningen av verksamhetsplanen. 
Föreningsansökningar har tagit upp 
mycket tid.  
 
Dennis: Hållit i en 
insparkskoordinatorsutbildning! Förberett 
inför överlämningen.  
  

§ 2.1 Covid-19: Rapport om aktuellt läge*  
Föredragande: Kårledningen 

  
Internt i organisationen fortsätter heltidare 
och personal att arbeta mestadels 
hemifrån.  
 
GU har nu tagit ett beslut om att fortsatt 
genomföra distansundervisning för den 
första delen av höstterminen, vilket 
studentkåren måste ta ställning till. Under 
morgondagen ska ett möte genomföras 
tillsammans med fakulteterna där vi ska 
diskutera studentkårernas syn på 
distansundervisningen. En stor fråga är 
även hur insparksverksamheten ska 
genomföras till hösten, fortfarande mycket 
frågetecken kring det.  

Kårstyrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

  
 

 



Adress 
Götabergsgatan 17 
411 34 Göteborg 

Kontakt 
031-708 44 40 
info@gota.gu.se 

Digitalt 
gotastudentkar.se 
@gotastudentkar 

 
 

 

KÅRSTYRELSEMÖTE: PROTOKOLL | SIDA 5/9 

JUSTERING AV PROTOKOLL 

§ 3 Valärenden 

  

  

  
Inga valärenden föreligger.  Kårstyrelsen beslutar 

 
att lämna punkten.   

  
 

§ 4 Beslutsärenden  

  

§ 4.1 Beslut om kårföreningsstatus för verksamhetsåret 2020/21  
Föredragande: Kårledningen 

  
Förslag till beslut 
 
att bevilja Sexmästeriet byrå6 
sexmästeristatus med premissen att alla 
är medlemmar 2020-09-01.  
 
att bevilja Bunkerns brädspelare central 
kårföreningsstatus med premissen att alla 
är medlemmar 2020-09-01. 
 
att bevilja Filosofspexet central 
kårföreningsstatus med premissen att alla 
är medlemmar senast 2020-09-01. 
 
att bevilja GASO hedersföreningsstatus.  
 
att bevilja The Feminist Student 
Organisation of the University of 
Gothenburg central kårföreningsstatus.  
  
att bevilja Haddock sexmästeristatus.  
 

Kårstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Sexmästeriet byrå6 
sexmästeristatus med premissen att alla 
är medlemmar 2020-09-01.  
 
att bevilja Bunkerns brädspelare central 
kårföreningsstatus med premissen att alla 
är medlemmar 2020-09-01. 
 
att bevilja Filosofspexet central 
kårföreningsstatus med premissen att alla 
är medlemmar senast 2020-09-01. 
 
att bevilja GASO hedersföreningsstatus.  
 
att bevilja The Feminist Student 
Organisation of the University of 
Gothenburg central kårföreningsstatus.  
  
att bevilja Haddock sexmästeristatus.  
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att bevilja Humanistiska sexmästeriet 
sexmästeristatus.  
 
att bevilja Idrottsrådet central 
kårföreningsstatus med premissen att alla 
är medlemmar senast 2020-09-01.  
 
att bevilja Kognitionssex sexmästeristatus.  
 
att bevilja Lek- och lärsexmästeriet 
sexmästeristatus.  
 
att bevilja Marxistiska studenter politisk 
kårföreningsstatus.   
 
att bevilja Patriciabaletten 
kårföreningsstatus. 
 
att bevilja Pedagogsexmästeriet 
sexmästeristatus.  
 
att bevilja Salsa & söndag central 
kårföreningsstatus med premissen att alla 
är medlemmar senast 2020-09-01.   
 
 att bevilja Stella Academica central 
kårföreningsstatus med premissen att alla 
är medlemmar 2020-09-01. 
 
att bevilja System6 sexmästeristatus.  
 
att bevilja Tongångarne central 
kårföreningsstatus med premissen att alla 
är medlemmar 2020-09-01. 

att bevilja Humanistiska sexmästeriet 
sexmästeristatus.  
 
att bevilja Idrottsrådet central 
kårföreningsstatus med premissen att alla 
är medlemmar senast 2020-09-01.  
 
att bevilja Kognitionssex sexmästeristatus.  
 
att bevilja Lek- och lärsexmästeriet 
sexmästeristatus.  
 
att bevilja Marxistiska studenter politisk 
kårföreningsstatus.   
 
att bevilja Patriciabaletten 
kårföreningsstatus. 
 
att bevilja Pedagogsexmästeriet 
sexmästeristatus.  
 
att bevilja Salsa & söndag central 
kårföreningsstatus med premissen att alla 
är medlemmar senast 2020-09-01.   
 
 att bevilja Stella Academica central 
kårföreningsstatus med premissen att alla 
är medlemmar 2020-09-01. 
 
att bevilja System6 sexmästeristatus.  
 
att bevilja Tongångarne central 
kårföreningsstatus med premissen att alla 
är medlemmar 2020-09-01. 

  

§ 4.2 Beslut om arvoderingar för överlämning  
Föredragande: Kårledningen 
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Förslag till beslut 
 
att arvodera Araz Farkosh, , 50 
% av en månads heltidsarvode under 
överlämningsperioden i juni månad.  

att arvodera Sara Bergh, , 50 % 
av en månads heltidsarvode under 
överlämningsperioden i juni månad. 

att arvodera Ella Amandusson, 
, 50 % av en månads heltidsarvode 

under överlämningsperioden i juni månad. 

att arvodera Louise Källström,  
50 % av en månads heltidsarvode under 
överlämningsperioden i juni månad. 

att arvodera Daniel Johansson, 
, 50 % av en månads heltidsarvode 

under överlämningsperioden i juni månad. 

att arvodera Olle Anthin, , 50 % 
av en månads heltidsarvode under 
överlämningsperioden i juni månad. 

att arvodera Lovisa Theander, -
, 50 % av en månads heltidsarvode 

under överlämningsperioden i juni månad. 

att arvodera Arvid Danielsson, , 
50 % av en månads heltidsarvode under 
överlämningsperioden i juni månad. 

att arvodera Ertan Kantur, , 50 
% av en månads heltidsarvode under 
överlämningsperioden i juni månad. 

Kårstyrelsen beslutar 
 
att arvodera Araz Farkosh, , 50 
% av en månads heltidsarvode under 
överlämningsperioden i juni månad.  

att arvodera Sara Bergh, , 50 % 
av en månads heltidsarvode under 
överlämningsperioden i juni månad. 

att arvodera Ella Amandusson, 
, 50 % av en månads heltidsarvode 

under överlämningsperioden i juni månad. 

att arvodera Louise Källström, , 
50 % av en månads heltidsarvode under 
överlämningsperioden i juni månad. 

att arvodera Daniel Johansson, 
, 50 % av en månads heltidsarvode 

under överlämningsperioden i juni månad. 

att arvodera Olle Anthin,  50 % 
av en månads heltidsarvode under 
överlämningsperioden i juni månad. 

att arvodera Lovisa Theander, 
, 50 % av en månads heltidsarvode 

under överlämningsperioden i juni månad. 

att arvodera Arvid Danielsson,  
50 % av en månads heltidsarvode under 
överlämningsperioden i juni månad. 

att arvodera Ertan Kantur, , 50 
% av en månads heltidsarvode under 
överlämningsperioden i juni månad. 
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att arvodera Felix Larsvik, , 50 
% av en månads heltidsarvode under 
överlämningsperioden i juni månad. 

att arvodera Felix Larsvik, , 50 
% av en månads heltidsarvode under 
överlämningsperioden i juni månad. 

  
 

§ 5 Diskussionsärenden 

  

  

  
Inga diskussionsärenden föreligger.  Kårstyrelsen beslutar 

 
att lämna punkten.   

  
 

§ 6 Övriga frågor 

  

  

  
Inga övriga frågor föreligger.  Kårstyrelsen beslutar 

 
att lämna punkten.   

  
 

§ 7 Mötets avslutande 

  

§ 7.1 Mötesutvärdering  
Föredragande: Mötesordförande 

  
Mötesutvärdering sker.    
  

§ 7.2 Nästa möte  
Föredragande: Mötessekreterare 

  
Nästa kårstyrelsemöte är planerat till 20-
06-09 klockan 16.00.  
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§ 7.3 Mötets avslutande  
Föredragande: Mötesordförande 

  
Axel Andersson avslutar mötet klockan 
16.38. 

 

 

Justering av protokoll 
 

 

 

  

Axel Andersson,  
Mötesordförande 

 Anneli Arohlén,  
Mötessekreterare 
 

 

 

 

Dennis Akgün Dehiller,  
Justerare 

 

 




