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Göta studentkårs budget för 
verksamhetsåret 2020/21 

Så som kårstyrelsen har rapporterat vid fullmäktigemöte 1 i september så finns det stor 
osäkerhet kring många större intäkts- och kostnadsområden så som Pubverksamheten 
och större event i Studenternas hus. Detta är en sammanställning som visar utfall till och 
med 2020-09-30 jämfört med fastställd budget (se tabell på nästa sida). 

Som det framgår i tabellen så ligger vi kostnadsmässigt rätt lagom sett till att 25 % av 
verksamhetsåret har gått. Där det avviker berör just verksamheten kopplat till 
pubverksamheten och större event i Studenternas hus, alltså Evenemangs- och 
medlemsaktiviteter vilket inte är så konstigt. Det är nog inte helt omöjligt att vi hämtar hem 
det OM vi får arrangera aktiviteter i vår. Detta framstår dock som mer och mer osannolikt. 
Att arrangera aktiviteter är dock inte ett problem egentligen, utan det handlar mer om att 
det är svårt att arrangera kostnadsdrivande evenemang. 

På intäktssidan har vi fått in mer än 25 % av intäkterna vilket inte är så konstigt. I posten 
finansiering från GU finns medlen i form av kårstöd som för hösten kom in i organisationen 
redan i januari, och det är framförallt under september vi får in medlemsavgifter som 
motsvarar större delen av årets budget. Generellt kan man dock säga att 
medlemsintäkterna inte är så höga som vi hade hoppats, men med tanke på tiderna så är 
vi som arbetar i organisationen inte förvånade. Vi har svårt att ”synas” när studenterna inte 
är på campus.  

I kommande uppföljningar till fullmäktige hoppas vi kunna presentera prognossiffror 
tillsammans med utfallet. Men än så länge är allt för mycket osäkert för att gissa något. 
Men vad vi kan säga just nu är att det är mycket troligt att vi får en lägre omsättning, alltså 
mindre intäkter och mindre kostnader, främst beror detta på att vi inte tror att vi kommer 
kunna hålla så mycket stora event i vår även om vi hoppas kunna komma igång igen, men 
då troligen med en del mindre projekt. Just nu lutar det också därför mot att vi i ett 
reviderat budgetförslag till FUM 4 inte kommer föreslå ett plusresultat, kanske till och med 
ett minus. Men vi vill redan nu argumentera för att vi inte längre ser att det är lika viktigt 
med ett plusresultat då föregående år (2019/2020) genererade ett så stort överskott med 
830 000 kronor plus. 
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Beslutad 
rambudget 

Utfall per 
200930 

Använt av 
budget 

Intäkter 10 686 000 4 003 278 37% 

Kostnader -10 586 000 -2 271 919 21% 

    varav verksamhetskostnader 5 348 300 850 474 16% 

    varav löner-och     
arvodeskostnader 

5 238 000 1 421 245 27% 

Resultat 100 000 1 731 359 
 

    

Intäkter Beslutad 
rambudget 

Utfall per 
200930 

Använt av 
budget 

Finansiering från GU 7 866 000 3 148 581 40% 

Medlemsintäkter 1 200 000 822 025 69% 

Evenemangs- och 
medlemsaktivitetsintäkter 

1 555 000 26 387 2% 

Övriga intäkter 65 000 6 285 10% 

Summa 10 686 000 4 003 278 37% 
    

Kostnader Beslutad 
rambudget 

Utfall per 
200930 

Använt av 
budget 

Ledning och kårpolitik -2 012 000 -495 520 25% 

Studentinflytande -2 062 900 -565 115 27% 

Evenemangs- och 
medlemsaktiviteter 

-3 783 400 -494 008 13% 

Verksamhetsstöd -2 727 700 -717 275 26% 

Summa -10 586 000 -2 271 919 21% 
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Författare:  Erika Darljung 
Datum 2020-10-19 

§ 2.2 Placeringsrapport 

I enlighet med existerande placeringspolicy ska fullmäktige i samband med att 
årsredovisningen ska behandlas få en rapport på vilka köp och försäljningar av 
värdepapper som genomförts samt en lite motivering till hur placeringspolicyn följs samt 
hur placeringsläget ser ut. 

Genomförda köp och försäljningar 
Under perioden har inga köp och försäljningar genomförts. Det har inte funnits någon 
mening då kapitalet på transaktionskontona har räckt och i relation till vår placeringspolicy 
har det inte funnits någon anledning till förändring. 

Placeringspolicyns efterlevnad 
De placeringar som Göta studentkår har idag är att anse som långsiktiga. Eftersom 
marknaden är relativt osäker så känns det i nuläget inte värt att sätta in kårstödet (de 
pengar vi får från Göteborgs universitet) i fonder för att sedan löpande under innevarande 
år ta ut pengar vid behov. Därför är det kapital som idag finns i fonderna långsiktiga 
placeringar för att finnas för framtida behov.  

Utifrån de etiska aspekterna så ska de fonder som Göta studentkår innehar vara okej. Och 
fördelningen mellan räntefonder och aktiefonder är ca 63 % räntefonder och 37 % 
aktiefonder och detta är således inom de värden som policyn föreskriver. 

Placeringsläget 
Under våren i samband med utbrottet av Covid-19 minskade vårt placerade kapital under 
en period. Men i juni hade hela tappet återhämtat sig och har sedan i juni stigit. Total 
utveckling under perioden oktober 2019 till oktober 2020 är 6 % vilket ändå kan anses som 
ett okej resultat givet världsläget och att vi inte placerar pengar för att generera kapital 
utan endast att bibehålla vårt kapital och inte förlora det vid inflation. 



Fondnamn Saldo Anskaffningsvärde Vinst Förändr. %

Etiskt 

OK? Förslag

Fondkonto 1 (FFS Fond 1 8 845 380-8)

Räntefond

SEB 923 Korträntefond C SEK Lu 358 496,38 310 570,39 47 925,99 15,43% JA

Swedbank Robur Ränta Kort Plus 3 207 083,48 3 173 067,39 34 016,09 1,07% JA

Blandplaceringar

Swedbank Robur Stiftelsefond 623 994,78 500 000,00 123 994,78 24,80% JA

Aktiefond

SEB 60 WWF Nordenfond 2 444 801,61 872 218,28 1 572 583,33 180,30% JA

Swedbank Robur Global Impact 61 442,39 55 384,76 6 057,63 10,94% JA

Summa 6 695 818,64 4 911 240,82 1 784 577,82 36,34% 0,00

Fördelning enligt Swedbank

Räntor 59%

Aktier 41%

Alternativa placeringar <1%

Fondnamn Saldo Anskaffningsvärde Vinst Förändr. %

Etiskt 

OK? Förslag

Fondkonto 2 (Förenings- & NVSFOND 8 845 382-4)

Räntefond

Swedbank Robur Ränta Kort Plus 861 116,26 782 758,77 78 357,49 10,01% JA

Summa 861 116,26 782 758,77 78 357,49 10,01% 0,00

Fördelning enligt Swedbank

Räntor 100%

Aktier

Alternativa placeringar

Fördelning på helheten

Räntefonsdplaceringar 4 426 696,12 59%

Aktiefondsplaceringar 2 506 244,00 33%

Blandplaceringar 623 994,78 8%

Summa 7 556 934,90

Augusti 2020 Diff

Skillnad i totalt innehav 7 336 661,88 7 556 934,90 220 273,02

Beror på uttag ur sparandet 0,00 220 273,02

Kapitalvinst/förlust vid uttag (syns på banken) 0,00 220 273,02

Beror på insättning i sparandet 0,00 220 273,02 Förändr. %

Beror på föränding i placeringen (vinst+/förlust-) 220 273,02 0,00 3%

Placeringsrapport Göta studentkår 2020-10-19

Skillnad sedan senaste rapporten (Augusti 2020)

Kommentar: Sedan föregående rapport för två månader sedan så har utvecklingen varit fortsatt bra. Perioden juni-augusti ökade kapitalet med 3 %, 

även denna period (augusti-oktober) har ökningen varit 3 %. Ser ingen anledning till förändring utan är väldigt nöjd med utvecklingen.



Adress 
Götabergsgatan 17 
411 34 Göteborg 

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

Digitalt 
gotastudentkar.se 
@gotastudentkar 

§ 2.3 Avrapportering medlemsstatistik HT20 
Fullmäktigemöte 3 
2020/21, 201208 

 

 

Författare:  Anneli Arohlén, Medlemsansvarig  
Datum 2020-11-23 

§ 2.3 Avrapportering 
medlemsstatistik HT20 
En av de arbetsuppgifter som är tilldelad rollen medlemsansvarig är att rapportera till 
ledningsrådet, kårstyrelsen och fullmäktige kring medlemsstatistik. En gång i månaden har 
ledningsrådet, och därmed också kårstyrelsen, presenterats med aktuell medlemsstatistik. 
Medlemsstatistiken har fokuserat på jämförelser med föregående år under samma period 
och även jämförelser med föregående månad under aktuellt verksamhetsår. Vidare 
noteras även aktuella medlemssiffor en gång i veckan i ett uppföljningsdokument, för att 
följa upp siffrorna under verksamhetsåret.  

Till fullmäktigemöte 3 presenteras en rapportering kring medlemsstatistiken generellt för 
november höstterminen 2020, främst med syfte att informera fullmäktige kring hur de 
aktuella medlemssiffrorna ser ut och för att kunna göra en jämförelse med samma period 
föregående år. Vidare presenteras även en jämförelse mellan medlemssiffrorna efter 
insparken 2020 jämfört med samma period efter insparken 2019, detta för att det kan 
finnas intresse i att se hur den saknade möjligheten till fysisk medlemsrekrytering under 
insparken påverkar medlemssiffrorna för höstterminen 2020.  

Det som kan vara bra att ha i åtanke är att det är för tidigt att dra några riktiga slutsatser 
för om den aktuella situationen kring covid-19 har en inverkan på medlemssiffrorna eller ej, 
även om det är ett reellt antagande att göra på grund av exempelvis minskade 
möjligheter att utföra medlemsrekryteringsarbete från campus samt genomföra fysiska 
kårpresentationer för studenter. 

Framöver behöver fullmäktige fundera kring vilken typ av återrapportering de vill ha kring 
medlemsstatistik, exempelvis hur ofta och vilka typ av siffror och jämförelser som är 
intressant.  

 

 



Medlemssiffror september 2019/2020
Jämförelse mellan medlemssiffor efter terminsstart och genomförd inspark HT2019 vs HT2020.
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Medlemsstatistik november 2019/2020
Jämförelse mellan medlemssiffror slutet av november HT2019 och slutet av november HT2020.

100%

75%

50%

25%

0%

22 n
ov 2

019

22 n
ov 2

019

22 n
ov 2

019

22 n
ov 2

019

22 n
ov 2

019

22 n
ov 2

019

23 n
ov 2

020

23 n
ov 2

020

23 n
ov 2

020

23 n
ov 2

020

23 n
ov 2

020

23 n
ov 2

020

Hela Göta Utsek Humsek Natsek

IT-sek

Samsek

4541 4087 786 901 658 610 678 624 367 344 1758 1483



Adress 
Götabergsgatan 17 
411 34 Göteborg 

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

Digitalt 
gotastudentkar.se 
@gotastudentkar 

 

 

VERKSAMHETSRAPPORT FULLMÄKTIGE | SIDA 1/8 

Författare:  Kårstyrelsen 
Datum 2020-11-25 

Verksamhetsrapport till 
fullmäktigemöte 3 

Kårövergripande 

Verksamhetsplan 
Det finns sedan en tid tillbaka en konkretiserad verksamhetsplan (bifogas) där kårstyrelsen 
bestämt vad vi ska göra under året. Många av målen är relaterade till 
utbildningsbevakning och har delegerats till utbildningsrådet (se nedan). Andra mål är 
delegerade till kommunikationsrådet, studiesociala rådet och till specifika arbetsgrupper. 
De flesta av dessa instanser har påbörjat sitt arbete men är i stor mån i uppstartskede då 
verksamhetsplanen fastslogs relativt sent under verksamhetsåret.  

Värt att nämna är att en del arbete gjort svårare i och med de skärpa 
rekommendationerna relaterade till Covid-19, men kårstyrelsen jobbar aktivt med att hitta 
alternativa lösningar för att kunna uppfylla målen angivna i verksamhetsplanen.  

Samarbetsorgan 
 
GUS 
På GUS har fokus varit väldigt mycket på de nya restriktioner och råd som regeringen har 
gått ut med, och de effekter dem har på universitetet. Det har varit många långvariga 
diskussioner på olika plattformar, och GUS har tillsammans med medlemskårerna gått ut 
med ett ställningstagande angående fysiska moment i utbildningen, mer specifikt 
tentamen. Vi ser gärna att fysiska moment undviks så mycket som möjligt, och att de görs 
om till digitala istället.  

Utöver detta har en del andra aktuella punkter tagits upp, bland annat GUs E-posthaveri, 
Eutopia-week, förutsättningar för studentrepresentation, samt studentinlagan och 
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självvärdering. Vi har även diskuterat och arbetat med att uppdatera GUS nuvarande 
styrdokument. 

GFS 
Just nu diskuteras aktiefrågan (GFS ägande av GSF: fysiken och akademihälsan) intensivt. 
Det har kommit ett nytt förslag för hur organisationen skulle kunna gå tillväga för att ”skifta 
ut” aktierna till kårerna och få in välbehövda pengar till företagen. Mer information, och i 
slutskede ett beslutsunderlag, kommer att presenteras för fullmäktige framöver. 

GFS har startat ett studentpolitiskt utskott till styrelsen som ska diskutera och bereda 
politiska frågor, som styrelsen inte känner ”hinns med” under ordinarie styrelsemöten. 
Kårpolitisk sekreterare, Sara Bergh, är sammankallande för utskotten och arbetet har börjat 
så smått med att definiera utskottets uppdrag och utformning.  

SFS 
SFS styrelse håller på att bereda propositioner till vårens fullmäktigemöte och av största 
intresse är den 3-åriga politiska fokusfrågan. Medlemsmöten har helt eller delvis dedikerats 
åt att diskutera vilken tema den kommande frågan ska ha. Diskussion angående vilken 
fråga Göta studentkår ska ställa sig bakom kommer ske i fullmäktige.  

Verksamhetsområden 

Utbildningsbevakning 
Under november har utbildningsrådet äntligen startat igång. Efter ett uppstartsmöte, där vi 
bestämde strukturen och frekvensen för möten, började vi att fördela arbetet. Vi kom fram 
till att varje möte skall delas på två delar, där första delen av mötet består av stående 
punkter där vi uppdaterar och informerar, och är öppet för samtliga 
studentrepresentanter eller aktiva som behöver ett forum att dela med sig av information 
eller behöver stöttning av Götas heltidare. Andra delen av mötet kommer gå åt det 
strategiska arbetet, bland annat de punkter som är kopplade med verksamhetsplanen.  

Vi har påbörjat arbetet med att ta fram en handbok för tillsättande, administrering och 
samordning av studentrepresentanter, där det först skall inledas med en workshop för att 
ta reda på hur tillsättandet går till i varje sektion. 

Vi kommer även att skapa och skicka ut en enkät till samtliga studenter, där tanken är att vi 
ska få bättre insyn på hur kvaliteten på utbildningen och de verktyg som används är, 
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speciellt i samband med digitaliseringen av utbildningen, för att sedan hitta 
förbättringsområden. 

Politisk påverkan 
Arbetsgruppen för politisk påverkan har kommit igång med att diskutera tillvägagångssätt 
för att standardisera det politiska påverkansarbetet. Göta studentkår har länge saknat 
rutiner (och policys) för vi ska agera i den politiska sfären. Det kommer troligen att resultera 
i skrivande av ett par styrdokument samt en gedigen revidering av åsiktdokumentet.  

Arbetsmarknad 
Projektgruppen till Inspire är nu tillsatt, där arbetet påbörjas nästa vecka. Inspire är Göta 
studentkårs arbetsmarknadsmässa, skapad av studenter, för studenter, på fem av åtta av 
Göteborgs Universitets fakultet och företag. Inspire2021 kommer äga rum i slutet på mars 
med fokus på rekrytering.  

Ett första digitala event tillsammans med Göteborgs stad Förskoleförvaltning ägde rum 
24/11, riktat mot förskolelärarstudenter. Övriga samarbeten på andra fakultet, och centralt 
håller även på att utforskas inför kommande termin. 

Event & föreningsverksamhet 
Under november månad har arbetet för studiesociala evenemang tagit sin första början. 
Som nytillträdd eventansvarig har arbetet främst fokuserat på överlämning under den 
första perioden, vilket har varit mycket givande till det arbete som är aktuellt idag.  

Inspark 
Inför den kommande insparken VT2021 har vi sammanställt en central utbildning för 
insparkskoordinatorer som kommer att hållas torsdagen den 26de november. 
Utbildningens innehåll har anpassats efter aktuella behov såsom djupgående genomgång 
i relation till Covid-19, sexuella trakasserier, alkoholpolicy och hur man som 
insparkskoordinator kan arrangera attraktiva, roliga och kreativa digitala evenemang och 
kampanjer. Utmaningen har vart att agera utifrån folkhälsomyndighetens direktiv i relation 
till att möta studenternas växande behov av gemenskap och introducering till Göta 
studentkår, GU och Göteborg som studentstad. Verksamheten för vårens inspark kommer 
att vidareutvecklas på centralt håll, med ett sammankallande möte v. 50 där vi kommer 
att diskutera möjligheter, idéer och logistik gällande insparken.  
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Föreningskonferens  
Planering av föreningskonferens våren 2021 har påbörjat tillsammans med arbetsgruppen 
för organisationsförändring. Vi arbetar med hur vi kan strukturera upp en kontinuerlig 
föreningskonferens utifrån tankarna att ge Göta en plattform att möta, knyta kontakt och 
informera föreningsaktiva om aktuella ämnen utifrån deras behov. I och med vårens 
föreningskonferens planerar vi även att hålla en kick-off den 9de december, i syfte för att 
introducera konceptet, skapa kontakt, introducera våra heltidare och anställda och hålla 
en workshop i hur man kan gå från kreativt ide till digitalt evenemang, med hjälp av en 
föreläsare.  

Götagröt 
Den traditionella Götagröten kommer dessvärre att hållas i ett digitalt format i år. Arbetet 
för evenemangets planering är i full fart, vars utmaning är att transformera evenemangets 
traditionella arrangemang till en digital konstruktion. Vi ser framemot att testköra Götagröt 
som ett av de större digitala evenemangen som ett socialt event, med idéer som att 
intrigera Götagröten i medlemmarnas vardag, skapa en kampanjliknande Götagröt osv.  

Digitala evenemang  
Behovet av att få inspiration till hur man kan rodda digitala evenemang har tagit upp en 
del av verksamhetens arbete, i och med att utbilda och inspirera aktiva inom Göta. Inför 
den kommande månaden kommer vi att hålla utbildningar och workshops för bland annat 
arbetsmarknadsmässan Inspire, arbetsmarknadsansvariga och Göta International 
Committee, (samt insparkskoordinatorer och föreningsaktiva som beskrivet ovan). Det 
känns väldigt peppigt och bra att få kunna prata mer om hur man kan hålla digitala möten 
för att driva på för flera studiesociala evenemang i framtiden, i och med hoppet som har 
tappat oss alla under pandemins andra våg.  

Arbetsmarknadsorienterade evenemang  
Arbetet för att arrangera ett digitalt evenemang och/eller en digital kampanj i relation till 
arbetsmarknadsorienterade frågor har även påbörjats.  Projektets syfte fokuserar främst 
på att ge studenter möjligheter till hur man kan röra sig på arbetsmarknaden med hjälp av 
gästföreläsare/företag som jobbar med dessa frågor. Projektet kommer även att hållas i 
vår.  
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Sektioner 

Utbildningsvetenskapliga sektionen 
På Utbildningsvetenskapliga sektionen (Utsek) arbetas det just nu mycket med 
utbildningskvalitet på fakulteten genom en mängd olika projekt. Ett axplock av dessa 
projekt är en arbetsgrupp för att utveckla arbetet med kursvärderingar, påverkansarbete 
kring Canvasrutiner och tillsättning av studentrepresentanter i de sista organen (i 
skrivande stund är 11/97 platser vakanta med 3 till tillsättningar på gång).  

I övrigt arbetas det intensivt med de tillsatta insparkskoordinatorerna samt Göta 
studentkårs nytillträdda eventansvarig för att skapa en säker men rolig inspark, samt att 
introducera vår nytillträdda styrelseledamot Carl. 

Samhällsvetarsektionen 
Nyligen har vi lyckats tillsätta de två sista posterna i sektionsstyrelsen, 
kommunikationsansvarig och studiesocialt ansvarig, och vi har den senaste tiden arbetat 
för att strukturera upp arbetet för dessa. Vi har även haft ett uppstartsmöte med SAMband, 
som agerar som en sorts nätverk och erfarenhetsutbyte mellan samhällsvetarkårer runt 
om i Sverige. 

SAM-nätverket har fortsatt med sina träffar där vi utbildar och samordnar med våra 
studentrepresentanter. Vi har bland annat pratat om arbetsmiljö och kursvärderingar. 
Fakulteten har även anordnat en studentrepresentantsutbildning där vi var med och fyllde 
på med information om kåren. 

En del tid har lagts på studentärenden. I och med mailkrisen har många behövt hjälp med 
att nå personal på universitetet då vissa ärenden har varit brådskande. En del kurser har 
haft varit väldigt dålig uppstyrda när det kommer till schemaläggning och länkar till 
föreläsningar så där har det behövts en del konversationer med kursansvariga för att styra 
upp det. 

Fakulteten har haft verksamhetsdialog med rektorn och där var vi med som 
representanter för studenterna. Vi tog upp den psykiska ohälsa som kan medfölja 
distansundervisningen och frågade vad universitetet gör för att motverka detta. Vi fick 
ungefär svaret att det finns mer resurser hos studenthälsan nu så det här är något att 
arbeta vidare med. 
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På den studiesociala fronten har mycket ändrats på grund av de nya restriktionerna kom. 
Föreningarna ställde in sina event och vi fick ta ett litet krismöte för att diskutera hur 
sektionens studiesociala verksamhet ska ställas om och hur vi kan hjälpas åt. Mötet 
mynnade ut i att vi kommit igång med ett större event för digitala tävlingar kallat Digitala 
mästerskapen på Samsek.  

Att få igång vår utskottsverksamhet på sektionen har varit en prioriterad punkt. Nyligen 
sökte vi engagerade till festutskottet Pinsam och idrottsutskottet Svett, där väldigt många 
ansökningar kom in. Ganska snabbt fick vi ihop ett gäng till Pinsam som redan kommit 
igång med att planera inför en uppesittarkväll runt Lucia. Gällande Svett har dock 
restriktionerna gjort utskottets eventuella verksamhet ganska omöjlig, vilket gjort att vi får 
hålla den lite vilandes framöver. 

Naturvetarsektionen 
Det har varit en hel del olika krismöten angående covid-19 och det har inkommit många 
oroliga mail från studenter som är emot fysiska tentor och sätten att ta sig till tentor. 
Fortsatt arbete med att tentorna åtminstone inte ska schemaläggas under rusningstid då 
det var orimliga krav på studenterna samtidigt som ledningen säger att det är ”ens eget 
ansvar att hålla sig frisk”.  

Götamailen tycks göra nytta då fler studenter hör av sig med tankar och frågor, uppskattar 
stunden att få skriva direkt till studenterna även om det är svårt att komma på rätt saker 
enligt mallen som finns.  

Det studiesociala står tyvärr stilla just nu, det är prat om ett online-event på SG Marin, blir 
det av hoppas sektionen på att kunna stötta det med lite reklam med mera.  

Natsek har äntligen fått en SHAMO och en studiesocialt ansvarig. Vi hoppas att det 
fortsätter fylla på med folk! 

Humanistsektionen 
Den senaste månaden har vi hittat och tillsatt 3 nya sektionsstyrelseledamöter och 
därmed har vi fördelat samtliga ansvarsområden. Styrelsen består nu av 8 ledamöter (7 + 
ordförande). Vi har även genomfört val av insparkskoordinatorer för Inspark VT21. Av 6 
sökande valdes och tillsattes 3 personer.  
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Ordförande har haft löpande kontakt med dekan på fakulteten angående huruvida 
studieplatserna ska vara öppna över huvud taget. Vi har varit överens om att det är viktigt 
att studenter har tillgång till studieplatser, samtidigt som det är önskvärt att så få som 
möjligt rör sig i lokalerna. Samtalen har mynnat ut i att Humanisten numera enbart är 
öppen för personer som är registrerade på kurser på Humanistiska fakulteten. 

Ordförande har arbetat med nya rutiner för hur studentinflytande ska gå till på 
Humanistiska fakulteten. Det har rått oklarhet från institutionernas håll kring vilka organ de 
har och var det finns studentrepresentanter, därför har ordförande tagit fram ett förslag 
som han ska presentera på ett kommande prefektråd. Hoppas att det därmed kan bli 
ordning på torpet.  

De nya rekommendationerna som kom har satt lite käppar i hjulen för sektionens planer på 
att starta igång fler olika föreningar. Det är svårare att hålla folks engagemang uppe när 
de vet att de ändå inte kommer få träffas. Det är främst det studiesociala som har blivit 
lidande, de nya restriktionerna innebar inte en så omfattande omställning för det dagliga 
arbetet.  

IT-sektionen 
Som respons på att styrelsen inte kände att fakulteten prioriterade eller var tillräckligt 
medveten om studenternas situation så har ett arbete med en enkät påbörjats. Detta för 
att komplettera de undersökningar GUS har gjort och kunna anpassa frågorna för vad vi 
känner att vi behöver för underlag. Enkäten har skickats ut till flera klasser och ska skickas 
ut till alla inom en kort tid. Svaren har redan börjat hagla in och vi ser detta som en 
möjlighet att använda statistik för att kunna driva studenternas röst med mer mandat. 

Vi har även genomfört ett samarbete med Precis Digital. Detta tog form av en digital 
workshop i digital marknadsföring specifikt riktat mot systemvetarstudenter. Eventet 
uppskattades från båda sidor och vi ser fram emot fortsatt samarbete. 

Vi har tillsammans med en doktorand påbörjat arbetet med att starta ett doktorandråd på 
IT-sektionen. Detta är något som saknats sedan länge och vi ser en möjlighet att skapa en 
bättre relation och ge doktoranderna större möjlighet att bedriva påverkansarbete. 

Studiesocialt har arbetet tyvärr stått relativt still. Däremot har vi startat upp arbetet med 
att skapa discord-servrar för varje program. Detta för att kunna ha mindre event som 
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gemensamma spelkvällar men också för pluggstugor och möjligheten att prata direkt 
med sektionsstyrelsen.  

Övrigt 
Presidiet har fattat beslut angående skärpta regler för föreningar, kommittéer och utskott 
angående fysiska event samt om att insparken VT21 enbart bli digital. Dessa beslut är 
förankrade i kårstyrelsen och utskickade till fullmäktige för kännedom. 
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Typ av styrdokument:  Plan 
Antagen av:  Fullmäktige 
Senast reviderad: 2020-09-22 

Göta studentkårs 
verksamhetsplan 2020/2021 
 

Förord 
Vi möjliggör en studietid att minnas och säkerställer en utbildning att vara stolt över. 

Visionen är organisationens slutliga mål, värdegrunden vägleder sedan hur 
organisationen ska vara i arbetet mot visionen. Verksamhetsstrategin är sedan det 
dokument som talar om vilka områden som arbetet ska fokusera på det kommande åren 
för att nå mot visionen. Verksamhetsplanen är det dokument som beskriver vilka delprojekt 
och områden som fokus ska ligga på just detta år.
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Verksamhetsåret 20/21 är det första, av fyra, som kommer att arbeta med den antagna 
verksamhetsstrategin. Strategin ger ett förslag om att första året ska vara ett 
tillämpningsår där förutsättningar skapas för det vidare arbetet. Utöver detta har också ett 
par mål ur planen valts ut för påbörjande/genomförande. Målen som valts ut är sådana 
som anses vara lämpliga att inleda arbetet med för att lägga en god grund för det 
fyraåriga arbetet med verksamhetsstrategin och målen i denna. Urvalsprocessen har skett 
genom dialog mellan heltidare, personal samt föregående heltidare.  

För ökad kontinuitet i organisationen har även mål från föregående verksamhetsplan, som 
inte helt färdigställts, lyfts i denna verksamhetsplan. Detta i syfte att arbete som lagts på 
tidigare projekt inte ska gå förlorat i och med skifte i verksamhetsår och därmed 
heltidargrupp.  
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Mål 1.1: Stärkt studentinflytandestruktur och aktiv 
studentmedverkan 

Studenternas rätt till inflytande över sin egna och framtida studenters utbildning och 
studiesituation utgör Göta studentkårs grunduppdrag. En aktiv studentmedverkan i 
utvecklingen av utbildningskvalitet är förutsättningen för ett starkt studentinflytande. 
Studenternas perspektiv och behov ska alltid prioriteras. Göta studentkår ska tillsätta 
studentrepresentanter i alla forum där studenter ska vara representerade. 

 
På grund av rådande omvärldssituation känns vårt utbildningsuppdrag extra relevant. Vi 
tror inte att målen går att genomföra inom ramen för ett verksamhetsår och ämnar därför 
påbörja ett arbete som kan tas vidare under kommande år.  

Delmål Konkretisering Ansvarig 

1.1.1. Skapa ett 
strategiskt och 
välgrundat 
arbetssätt för 
arbetet med 
utbildningskvalitet  

 

Vårt främsta arbete med 
utbildningskvalitet sker genom våra 
studentrepresentanter. Därför är det av 
yttersta vikt att arbetet med och via 
studentrepresentanterna fungerar. 
Arbetet med att standardisera detta 
påbörjades under verksamhetsåret 19/20 
och ska fortsättas och sedan 
implementeras under året.  
 
Konkreta mål 

> Slutföra arbetet med ta fram 
”Standardiserat arbetssätt för 
studentrepresentanter”-paketet 
 

> Skapa en handbok för tillsättande, 
administrering och samordning av 
studentrepresentanter 

 
> Bevaka att rapporteringssystem 

för studentärenden färdigställs av 
GUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utbildningsrådet 
 
 
 
Utbildningsrådet 
 
 
 
Representanter i GUS 
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1.1.2. Öka 
studenternas 
kunskap om 
möjligheterna till 
att påverka 
utbildningskvalitén  

 

För att synliggöra studenters möjlighet till 
påverkan samt att visa på kårens roll i 
detta ska en kampanj genomföras med 
fokus på utbildningskvalitet. Kampanjen 
ska sträcka sig över alla våra kanaler 
under en begränsad period. Utöver detta 
ska Göta jobba med att utveckla sin 
mejlkommunikation relaterat till målet. För 
att ytterligare synliggöra studenternas 
påverkan vill vi att GUS ska driva frågan 
om att tillgängliggöra resultat från 
kursutvärderingar.  
 

> Planera och genomföra en 
kampanj med fokus på 
utbildningskvalitet (event) 
 

> Genom GUS jobba för att resultat 
av kursutvärderingar ska 
tillgängliggöras för studenter 
 

> Utveckla användandet av Göta-, 
förenings- och medlemsmejl för 
att förmedla arbetet med 
utbildningskvalitén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikationsrådet 
Eventansvarig 
 
 
Representanter i GUS 
 
 
 
Medlemsansvarig 
Utbildningsrådet  

1.1.4. Stärka 
medvetenheten 
hos Göteborgs 
universitets 
personal om vårt 
uppdrag och vår 
delaktighet i deras 
verksamhet  

 

För att underlätta kommunikation med 
universitetet och sätta riktlinjer för 
kommunikation i början av året vill Göta 
anordna nätverksträffar med relevanta 
personer i början av verksamhetsåret. Det 
vore även fördelaktigt att ha ytterligare 
en under vårterminen.   
 
Utöver detta är det viktigt att det 
sammanställs hur kommunikation sker på 
bästa sätt och hur den sedan sprids inom 
universitetets organisation. Göta behöver 
också bli bättre på att ta tillvara på de 
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möjligheter som finns angående 
kommunikation. 

> Ta fram en struktur för 
nätverksträffar mellan universitet 
och Göta studentkår. 
  

> Planera in och genomför en 
nätverksträff för vårterminen och 
planera in ytterligare en träff inför 
höstterminen.  

 
> Utred hur Göteborgs universitet vill 

att löpande information ska ske 
mellan Göta studentkår och 
berörda parter vid universitetet.  

 
 

> Utreda hur information och direktiv 
relaterade till studentkåren sprids 
nedåt i Göteborgs universitets 
organisation.  
 

> Driva fråga om att samtliga 
fakultetsstyrelser där Göta 
studentkår är representerade ska 
ha en stående punkt för 
studentkåren vid sina möten. 
 

 

AG Nätverk 
 
 
 
AG Nätverk 
 
 
 
 
AG Nätverk 
 
 
 
 
 
Utbildningsrådet 
 
 
 
 
Sektionsordförande + 
utbildningsrådet 
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Mål 2.3: Skapa förutsättningar för engagemang 
Göta studentkår bygger på engagemang. Att engagera sig i Göta studentkår ska vara 
meningsfullt, givande, utvecklande och stärkande för individen. Göta studentkår ska ge 
verktyg för att genomföra idéer och ta tillvara på studenters engagemang. 

 
För att organisationen ska kunna komma vidare krävs ett ökat engagemang och arbetet 
med att skapa förutsättningar för detta är något som behöver påbörjas omedelbart. 
Studentkåren kan inte enbart existera i sina heltidsarvoderade och personal utan måste i 
stor mån bygga på ideellt engagemang och Göta studentkår måste bli bättre på att 
kanalisera studenters idéer och motivation. 

2.3.2. Öka 
medvetenheten 
bland studenter om 
vad ett 
engagemang i 
Göta studentkår är 
och hur man 
engagerar sig  

 

Det ska vara enkelt att engagera sig och 
tydligt hur en student ska gå till väga, 
även om denne inte vet exakt vad hen 
är intresserad av att göra.  
 

> Tydliggöra möjligheterna för 
engagemang i 
kårpresentationer som hålls av 
Göta studentkår.  
 

> Utveckla kommunikationen 
angående engagemang i 
sociala medier och genom 
mejlutskick.  

 
> Skapa ett ”Engagera dig”-

formulär till hemsidan.  

 
 
 
 
 
Kommunikationsrådet 
 
 
 
 
Kommunikationsrådet 
Medlemsansvarig 
 
 
 
Kommunikationsrådet 
 

2.3.3. Ge 
förutsättningar för 
att ta tillvara på 
engagemanget där 
det finns  

 

Stor del av det engagemang som finns 
inom Göta studentkår ligger hos våra 
föreningar. Vi vill ta tillvara på, 
underlätta och utveckla möjligheter för 
befintliga och presumtiva föreningar i 
organisationen. 
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> Ta fram en lathund för att starta 
en förening kopplad till Göta 
studentkår.  
 

> Skapa en struktur för 
utbildningstillfällen för hur en 
student kan engagera sig i Göta 
studentkår och genomföra ett 
sådant. 
 

> Erbjuda studenter mentorskap i 
föreningsarbete.  

 
> Se till att material finns 

tillgängligt på både svenska och 
engelska.  

 
> Fortsätta arbetet med att 

anordna föreningskonferenser 
där föreningarna utbildas i olika 
teman.  

Studiesociala rådet 
 
 
 
Studiesociala rådet 
 
 
 
 
 
Sektionsordförande 
Eventansvarig 
 
AG Styrdokument 
 
 
 
Eventansvarig 
Ekonomiansvarig 
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Politisk påverkan 
För att se till våra medlemmars bästa behöver Göta studentkår vara med och driva olika 
frågor gentemot universitetet, medlemsorganisationer och staden. Genom att lägga fokus 
på olika påverkansfrågor kan vi se till att vi är en tydlig röst i debatten. 
Verksamhetsstrategin 1.3 anger mål för Göta studentkårs politiska närvaro, men innan 
detta mål kan angripas i sin helhet behövs ett mer grundläggande arbete som möjliggör 
för fortsatt arbete med politiska frågor under kommande år.  

> Lägga en grund för hur Göta studentkår ska arbeta med politisk påverkan. 
> Skapa en struktur för diskussion angående studentpolitiska frågor inom 

organisationen. 
> Aktivt bevaka aktuella områden som nämns i Bilaga 1.  

 
För denna punkt finns en separat arbetsgrupp som ska jobba med samtliga delmål.  

Ej färdigställt 19/20 
Föregående verksamhetsår hade i sin verksamhetsplan en del mål som inte helt hann 
färdigställas. Då det är av vikt att dessa blir fullbordade anses det viktigt att de formuleras i 
denna verksamhetsplan. Några av målen är delvis utförda och det som gjort kontra 
behöver göras beskrivs nedan.  

Skapa ett standardiserat arbetssätt för studentrepresentanter 
Processen för det standardiserade arbetssättet togs fram under verksamhetsåret 19/20. 
Under verksamhetsåret 20/21 kommer fokus läggas på att implementera det nya 
arbetssättet. Under våren 2020 har arbetet påbörjats genom att ta fram den digitala 
utbildningen för studentrepresentanter. Nästa steg blir att skapa en gemensam process 
för utlysning- och tillsättande av studentrepresentanter. Detta bör färdigställas under 
verksamhetsåret 20/21. 
 
Skapa och implementera ett system för att registrera och följa upp 
studentärenden 
För att organisationen effektivt ska hantera studentärenden och samla in relevant data 
som kan hjälpa organisationen i dess beslutsfattande så är det nödvändigt att etablera ett 
fungerande system och verktyg för att göra det. Detta är ett arbete som har påbörjats av 
GUS och under detta verksamhetsår är det därför viktigt att vi bevakar att systemet är 
anpassat för vår organisation. 
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Bilaga 1 – Politisk påverkan 
Dessa områden har definierats som aktuella och bör tas med i åtanke i vilka frågor som 
drivs mot universitetet, staden eller mot våra samarbetsorgan. Dessa områden har inga 
mål, utan ska tas med i det generella påverkansarbetet.  

Studenthälsa 
Idag så läggs den absoluta majoriteten av alla medel märkta för studenthälsa till att jobba 
med behandling av studenter som redan har fått problem relaterat till psykisk eller fysisk 
ohälsa på grund av sina studier. Därför är det av stor vikt att studenthälsan ska börja 
arbeta mer proaktivt, att se till att studenter inte insjuknar från första början. De pengarna 
som idag går till behandling kan då gå till att arbeta förebyggande. Samtidigt behövs det 
mer pengar från institutioner och fakulteter vigda åt studenthälsovård och studenters 
arbetsmiljö. Där spelar Göta studentkår en stor roll då vi kan påverka på alla nivåer av 
universitetet. Även tydligare riktlinjer från ledningen och gemensamma förvaltningen till 
fakultet och institution bör skapas då det idag inte finns några tydliga arbetssätt med 
studenters hälsa ute på universitetet.  

Göteborgs universitet har bytt leverantör av studenthälsa från Akademihälsan till 
Feelgood. Det kommer vara av stor vikt att bevaka denna övergång och se till att Feelgood 
levererar en god studenthälsa.  

Utbildningsenheten driver idag att universitetet ska ta ett större ansvar i studenters hälsa 
men har svårt att få genomslag. Därför är det viktigt att Göta studentkår har goda 
relationer och en kontinuerlig dialog med utbildningsenheten angående studenthälsa och 
hur vi kan göra gemensam sak i frågan. 

UKÄ:s granskning av Göteborgs universitet 
Under verksamhetsåret 20/21 kommer Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att granska 
kvalitetsarbetet vid Göteborgs Universitet. Under våren 2020 utfördes Göteborgs 
Universitets självvärderingsarbete vilket innebär att universitetet skriver en förklaring kring 
hur man arbetar men också varför man gör på just detta sätt. När UKÄ granskar 
universiteten ser de till ett antal bedömningsområden: styrning och organisation; 
förutsättningar; utformning, genomförande och resultat; jämställdhet; student- och 
doktorandperspektiv; arbetsliv och samverkan. Det är viktigt att vi som studentkår därför är 
delaktiga i de forum där dessa områden diskuteras för att studenternas perspektiv är 
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relevant i alla bedömningsområden, inte bara det femte som handlar om student- och 
doktorandperspektivet.  

I bedömningsområdet “styrning och organisation” bör studentkåren bevaka huruvida 
lärosätet har systematiska processer som uppmuntrat till delaktighet, engagemang och 
ansvar hos lärare, övrig personal samt studenter och doktorander. När det gäller området 
“förutsättningar” bör studentkåren bevaka och diskutera kring om och hur de som 
undervisar har rätt kompetens kopplat till undervisningen samt huruvida studenter får rätt 
förutsättningar för att genomföra sina studier. Vad gäller det tredje bedömningsområdet, 
“utformning, genomförande och resultat”, är det viktigt att studentkåren belyser hur det 
faktiskt går till i utvecklingen av utbildningarna som tillgodoses av universitetet. Vad gäller 
de tre resterande områdena som berör hur universitetet arbetar med jämställdhet, 
student- och doktorandperspektivet samt arbetsliv och samverkan är det bland annat 
viktigt att driva igenom att Göteborgs universitet ska ta fram en studentinflytande policy. 
Det är även viktigt att driva att universitetet aktivt ska arbeta med jämställdhet och 
arbetslivsanknytning i så stor utsträckning som möjligt.  
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Författare:  Kårpolitisk sekreterare 
Datum 2020-11-25 

§ 4.1 Ansvarsfrihet för kårstyrelsen 
2019/20 

Följande handling hanterar samtliga punkter under 4.1. 

Göta studentkår har ett verksamhetsår från 1 juli till 30 juni. Vid årets slut ska både 
genomförd verksamhet och ekonomisk verksamhet summeras och kommenteras. 

4.1.1 Verksamhetsberättelse är ett dokument författat av föregående års 
heltidsarvoderade. Dokumentet ska läggas till handlingarna. 

4.1.2 Årsredovisningen är den ekonomiska sammanställningen för året. Dokumentet ska 
läggas till handlingarna. 

4.1.3 PWCs rapport är revisionsberättelsen från den ekonomiska revisorn och innehåller 
dennes utlåtande. Dokumenten ska läggas till handlingarna. 

4.1.4 Revisionsrapporten är det dokument som är författat av organisationens 
verksamhetsrevisorer. Dokumentet ska läggas till handlingarna. 

Förslag till beslut 
att ge kårstyrelsen 2019/20 ansvarsfrihet. 

att lägga verksamhetsberättelse 2019/20 till handlingarna. 

att lägga årsredovisning för verksamhetsåret 2019/20 till handlingarna. 

att lägga ekonomisk revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019/20 till handlingarna. 

att lägga revisionsrapport från verksamhetsrevisor för verksamhetsåret 18/19 till 
handlingarna.  



 

Verksamhets-
berättelse 2019/20.



Adress 
Götabergsgatan 17 
411 34 Göteborg 

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

Digitalt 
gotastudentkar.se 
@gotastudentkar 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019/20 | SIDA 1/45 

Verksamhetsberättelse 2019/20 

Förord 
Verksamhetsåret 2019/20 var definitivt ett år som vi alla kommer att minnas länge. Givetvis 
går det inte att blicka tillbaka på året utan att nämna det som genomsyrat alla människors 
liv under de senaste månaderna. Vi lever i en pågående pandemi.  

Under våren 2020 behövde organisationen helt ställa om till att arbeta på distans. 
Sektionskontoren och kårexpeditionen stängdes för besök och alla heltidare och personal 
fick ta med sig datorerna hem för att arbeta hemifrån. Göta studentkår höll dessutom sitt 
första konstituerande fullmäktigemöte någonsin helt digitalt. Sammantaget fungerade 
dock arbetet över förväntan och omställningen till digitala möten och distansarbete var 
och en för sig blev vardag. Kårens verksamhet var ju trots allt tvunget att fortskrida. I 
samma veva stängde även universiteten och alla våra studenter fick därför ställa om till 
distansstudier och delta i studierna hemifrån. Detta gav givetvis organisationen en 
anledning att bevaka utbildningskvaliteten, omställning till digitala examinationer och 
rätten till lärarledd undervisningstid för studenterna, och vi höll därför tät kontakt med 
både universitetsledning samt de andra studentkårerna i Göteborg. 

Trots omständigheterna har vi genomfört ett verksamhetsår att vara stolta över. Med 
avstamp i vår nya vision “Vi möjliggör en studietid att minnas och säkerställer en utbildning 
att vara stolt över” har alla tillsammans arbetat hårt för att fortsätta utveckla 
organisationen och styra den mot nya mål. Genom utvecklandet av en fyraårig 
verksamhetsstrategi för organisationen tror vi att vi kommer nå nya höjder och 
tillsammans skapa en organisation som ger studenter och medlemmar det vår vision 
fastslår.  

Något som kommer att sätta verksamhetsåret 2019/20 på kartan är även att vi äntligen tog 
fram och implementerade en ny grafisk identitet för Göta studentkår. Tanken var att den 
nya loggan med tillhörande grafisk profil skulle avtäckas på Göta studentkårs 10-årsdag, i 
samband med ett jubileumsfirande för 400 gäster. Tyvärr fick vi ställa in jubileet på grund 
av risken för smittspridning, men inte ens en pandemi kunde stoppa oss från att säga 
hejdå till det gamla gröna G:et och blicka framåt med nya profilfärger och en ny modern 
logga anpassad för nutiden. Vi vet att det här kommer att bli riktigt bra. 
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Verksamhetsåret 2019/20 innehöll även likt de senaste verksamhetsåren en hel del interna 
organisationsförändringar. En ny post tillsattes inför verksamhetsåret i form av en 
Eventansvarig, en heltidarpost som utgår från Studenternas hus och som i huvudsak 
arbetar med samordning av insparken, eventplanering och genomförande samt med 
ansvar för våra föreningar och kommittéer. Posten var inte tillsatt när verksamhetsåret 
började men i september tillträdde Göta studentkårs första eventansvarig. Personen 
entledigades i februari och i mars fyllnadsvaldes posten och nästa eventansvarig gick på. 
Under våren genomfördes inga event på grund av pandemin men fullmäktige såg ändå 
värdet i att ha en person på posten. Således genomfördes verksamhetsåret med två olika 
eventansvariga, och i slutändan är vi glada att det funnits ett extra stöd till övriga i 
kårledningen och till organisationen. Vi ser fortsatt ett behov av posten framöver.  

I övrigt har vi även genomfört förändringar i heltidargruppen genom att skapa ytterligare 
en heltidarpost, arbetsmarknadsansvarig, som tillträder för första gången till starten av 
verksamhetsåret 2020/21. Det har även skett ändringar i vårt verksamhetsstöd, personalen. 
Vår projektanställda arbetsmarknadsstrategs anställningstid tog slut i samband med 
slutet på verksamhetsåret. Arbetsmarknadsstrategen har varit en stor tillgång för Göta 
studentkår och vi vill passa på att uttrycka vår stora tacksamhet över allt hon har bidragit 
med. Slutligen har vi även anställt en ny position, en medlemsansvarig som börjar sin tjänst 
1 juli 2020. Vidare kommer vår ordinarie kommunikatör att vara föräldraledig på 50% under 
nästkommande verksamhetsår så därav har vi även valt att anställa en vikarierande 
kommunikatör på 50% mellan augusti 2020 och maj 2021.  

Vi kan givetvis inte skriva ett förord till den här verksamhetsberättelsen utan att nämna alla 
våra fantastiska heltidare, vår personal och alla övriga förtroendevalda i fullmäktige och 
styrelser som lägger ner hjärta och själ i den här organisationen. Ni gör den till just precis 
så bra som vi vet att vi är och som vi kommer att fortsätta att vara. Tack för allt 
engagemang. Tack för alla långa möten och givande diskussioner. Tack för att ni är så bra 
och för att ni trots en världsomfattande pandemi och ibland bristande arbetsledning 
fortsätter kämpa, fortsätter försöka och fortsätter ge er tid till Göta studentkår. Ni är guld! 

Trots motgångar blickar vi tillbaka på det här året med värme. Det blev sannerligen en 
konstig vår och ett annorlunda avslut på verksamhetsåret. Oavsett omständigheter står 
organisationen redo inför kommande verksamhetsår med en fulltalig heltidargrupp, nya 
poster, ny personal och med en ny plan för hur organisationen ska arbeta framöver. Vi vet 
att vi bara kan gå framåt nu. Vi kan bara bli bättre, och vi kan bara fortsätta. Göta 
studentkår står stadigt i studentgöteborg en lång tid framöver, det är vi säkra på.  
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Prioriterat mål 1: Synliggöra Göta studentkårs arbete 

1.1 Aktivt driva och marknadsföra fokusfrågan studieplatser  
Under verksamhetsåret har fokusfrågan studieplatser drivits i flertalet forum på 
universitetet samtidigt som det även skrevs en debattartikel på ämnet. Under hela året har 
frågan diskuterats flertalet gånger under ledningsråden där det resonerats kring olika sätt 
att uppmärksamma frågan. En omfattande kampanj genomfördes för att 
uppmärksamma frågan för studenterna på våra fem fakulteter. Denna kampanj gick ut på 
att märka upp studieplatserna, och därigenom visa på om studieplatsen ansågs vara 
godkänd, delvis godkänd eller icke godkänd. Detta gjordes grafiskt genom att använda 
skyltar med färgerna grön, gul och röd.  

Det är svårt att i dagsläget se några direkta resultat av fokusfrågan. Påverkansarbete är 
ett arbete som tar lång tid och ser resultat i varierande former och över längre tid. Därför 
är vår förhoppning att studieplatser står högt på agendan i planeringen och byggnationen 
av Göteborgs universitets nybyggnationer och nya lokaler.  

1.2 Aktivt arbeta för att Göta studentkår och vårt påverkansarbete ska 
synas mer gentemot studenter och i media 
Åsiktsdokument har uppdateras och antagits av fullmäktige, detta i ett steg att förnya 
kårens arbete inom påverkansarbetet. I och med arbetet med åsiktsdokumentet skickades 
dokumentet ut på remiss till alla sektionsstyrelser, fullmäktige och till alla våra medlemmar. 
Detta för att ha en så öppen och transparent process som möjligt och för att alla 
medlemmar ska få inflytande över vad studentkåren tycker. Med ett nytt format och 
tydligare ställningstagande i åsiktsdokumentet har vi förhoppningen att det i framtiden 
ska bli enklare att arbeta med opinionsbildande verksamhet och att kåren är tydligare i 
vad den driver för frågor.  

Under året har kåren synts i traditionella medier i olika sammanhang men även lagt vikt på 
att visa upp oss själva på våra sociala medier och kanaler såsom hemsidan.  

Tillsammans med de andra kårerna vid Göteborgs universitet skrev vi en debattartikel med 
Hyresgästföreningen om unga och studenters bostadssituation i Göteborg som 
publicerades i GT. Det hölls även en pressrelease av Hyresgästföreningens rapport om 
ungas bostadssituation på Campus Linné där bland annat SVT var närvarande.  
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Kårordförande medverkande i en intervju med TT om ungas bostadssituation i samband 
med SFS årliga bostadsrapport.  Den kom att publiceras i bland annat Aftonbladet och 
många mindre lokaltidningar.  

Kårordförande blev även intervjuad av SR med anledning av lanseringen av samarbetet 
Europauniversitetet som universitetet har gått med i. Denna sändes i Ekot.  

Vid vardera tillfälle som kåren har synts i media har vi själva delat nyheterna eller 
debattartiklarna på våra sociala medier för att nå ut till våra medlemmar och studenter. Vi 
har även delat bilder på sociala medier när vi träffat bland annat ministern för högre 
utbildning och andra möten som har med studentkårens påverkansarbete att göra.  

1.3 Uppdatera Göta studentkårs grafiska profil  
Tidigt under verksamhetsåret tillsattes en arbetsgrupp för att med hjälp av en grafisk 
designbyrå ta fram en ny grafisk profil samt en helt ny hemsida för Göta studentkår. 
Arbetsgruppen bestod av tre heltidare samt anställd kommunikatör Tobias. Deadline för 
den nya grafiska profilen sattes till 1 april 2020, och i ett senare skede beslutades det även 
att den nya grafiska profilen skulle presenteras i samband med Göta studentkårs 10-års 
jubileum.  

Arbetet började med att gruppen tillsammans spånade fram idéer kring vad 
organisationen ville (och inte ville) ha ut av en ny grafisk profil. Vidare tog gruppen fram 
förslag på olika Göteborgsbaserade grafiska designbyråer och skickade 
offertförfrågningar till de som ansågs bäst passa det som gruppen ville att den nya 
profilen skulle förmedla. I slutändan valde arbetsgruppen för ny grafisk profil att gå vidare 
med den grafiska designbyrån Dahlbäck/Söderberg. Efter ett inledande möte började 
Dahlbäck/Söderberg att arbeta på att ta fram förslag för arbetsgruppen att ta ställning till 
medan gruppen samtidigt diskuterade hur arbetet med att ta fram den nya hemsidan 
skulle se ut. De ekonomiska medel som avsatts till att ta fram den nya grafiska profilen var 
inte tillräckliga för att täcka kostnaden för att Dahlbäck/Söderberg även skulle designa en 
ny hemsida. Arbetsgruppen valde istället att ta hjälp av James Pink, personen som tidigare 
varit behjälplig med att bygga och supporta Göta studentkårs förra hemsida, för att 
tillsammans bygga den nya hemsidan samt implementera den nya grafiska profilen.  

Tidigt under vårterminen 2020 antogs det slutgiltiga förslaget till ny grafisk profil i samråd 
med övriga i organisationen, och resterande del av verksamhetsåret användes till att 
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påbörja arbetet med den nya hemsidan och att i etapper börja implementera den nya 
grafiska profilen i organisationen.  

På grund av den rådande situationen med Covid-19 kunde tyvärr Göta studentkårs 10-års 
jubileum inte genomföras, vilket innebar att den nya grafiska profilen fick introduceras helt 
digitalt, istället för att avtäckas under jubileumskvällen som först var planerat. Detta 
genomfördes i form av två filmklipp som släpptes via Göta studentkårs sociala medier.  

1.4 Uppmärksamma Göta studentkårs tioårsjubileum 
Arbetet med att planera Göta studentkårs 10-års jubileum startade hösten 2020 genom att 
en arbetsgrupp bestående av fyra heltidare tillsattes. Tanken med arbetsgruppen var att 
jubileet skulle uppmärksammas kontinuerligt under hela verksamhetsåret med fokus på en 
ett större firande som skulle äga rum helgen 24 och 25 april 2020. Gruppen leddes av 
eventansvarig och gruppen valde att först och främst planera en jubileumskväll för att fira 
10-årsjubileet. Arbetet i arbetsgruppen visade sig dock relativt snabbt vara en aning 
trögstartat och organisationen upplevde inte att planeringen gick i den takt som 
förväntades inför ett så pass stort firande. Strax före jul valde då kårledningen att förstärka 
gruppen med ytterligare två medlemmar, samt att ledningen av gruppen skulle delegeras 
till organisationssekreterare tillsammans med Göta studentkårs ekonom. Arbetet i gruppen 
upptogs snabbt efter julledigheten, dock utan eventansvarig som i samma veva blev 
entledigad av Göta studentkårs fullmäktige.  

Planeringen inför Göta studentkårs 10-årsjubileum gick framåt, och i princip allting var 
bokat och klart när biljetterna släpptes i februari. Jubileumskvällen var planerad som ett 
förmingel på Studenternas hus och därefter var tanken att samtliga gäster skulle röra sig 
ner till Elite Avenue Hotel för att avnjuta en trerättersbankett med tillhörande underhållning 
och efterföljande fest med Dj.  

Firandet av Göta studentkårs 10-årsjubileum blev tyvärr aldrig av. På grund av risken för 
smittspridning var Göta studentkår tvungna att ställa in firandet, då 400 gäster var 
inbjudna.  
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Prioriterat mål 2: Skapa förutsättningar för att 
rekrytera och engagera medlemmar 

2.1 Skapa en strategi för medlemsrekrytering 
I början av verksamhetsåret bildades en arbetsgrupp som skulle ta fram en 
medlemsrekryteringsstrategi. Ju mer gruppen i fråga faktiskt arbetade med strategin 
desto tydligare blev det att det skulle behövas mer arbetstid än vad som faktiskt lades för 
att den skulle kunna slutföras. Många av de tankar som diskuterades i detta forum blev i 
slutändan något som lämnades över till den nya heltidstjänsten Medlemsansvarig.  

2.2 Skapa en medlemsrekryteringsguide 
Målet att skapa en medlemsrekryteringsguide visade sig vara ett mer omfattande arbete 
än vad man inledningsvis trott. Snabbt in i projektet så insåg gruppen att detta är något 
som behöver arbetas mer kontinuerligt och systematiskt över längre tid. Ansvarig för 
gruppen samt den nya medlemsansvarige fick i uppdrag att under sommaren ta fram en 
grundläggande medlemsrekryteringsguide som färdigställdes under perioden.  

2.3 Öka tillgängligheten för icke-svensktalande studenter genom att 
översätta de styrdokument som är relevanta 
Arbetet med att översätta Göta studentkårs styrdokument är ett kontinuerligt arbete som 
under verksamhetsåret 2019/20 prioriterades extra genom fokus i verksamhetsplanen. 
Under året tillsattes en arbetsgrupp för att arbeta med översättning av styrdokument. 
Arbetsgruppen genomförde en prioriteringsordning av vilka dokument som skulle 
översättas först för att skapa struktur och optimera användarvänligheten av de viktigaste 
dokumenten. De översatta styrdokumenten gjordes tillgängliga löpande genom att 
publiceras på Göta studentkårs hemsida.  Exempel på dokument som översatts till 
engelska under verksamhetsåret är Göta studentkårs stadga, Vision, Värdegrund, 
Åsiktsdokument, Alkohol- och drogpolicy samt Göta studentkårs regler för föreningar.  

2.4 Utbilda aktiva medlemmar om vad Göta studentkår är, bland annat 
genom fokus på detta i fadderutbildningar och 
studentrepresentantsutbildningar 
Under året planerades och inleddes ett arbete med att skapa en ny struktur för hur diverse 
utbildningar inom Göta studentkår till kårens aktiva medlemmar skulle vara uppbyggda. 
Under hösten lades tid på att strukturen och planeringen men på grund av situationen 
med eventansvarig blev arbetet med fadderutbildningen lidande.  
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Vad gäller studentrepresentantsutbildningen så ansåg arbetsgruppen att materialet till 
utbildningen inte skulle hinna färdigställas innan verksamhetsårets slut. För att åtminstone 
testa en bit av det nya konceptet planerades det in en fysisk utbildning under våren. 
Planeringen för denna påbörjades, men fick snabbt avblåsas på grund av 
coronapandemin.  

Färdigställandet av det nya utbildningskonceptet är planerat att sjösättas under 
nästkommande verksamhetsår.  
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Prioriterat mål 3: Kvalitetssäkra arbetet med 
studentrepresentationen 

3.1 Arbeta för att utlysningar av studentrepresentantsuppdrag och 
processen för att tillsätta studentrepresentanter ska vara tydlig och 
lättillgänglig 
I början på verksamhetsåret tillsattes en arbetsgrupp bestående av två heltidare samt 
Göta studentkårs kommunikatör. Denna skulle arbeta med att ta fram ett standardiserat 
arbetssätt för studentrepresentanter, vilket inkluderade bland annat detta delmål i 
verksamhetsplanen, 3.1, samt nästa som är 3.2. Arbetet inleddes därför med att ta fram hur 
processen för en studentrepresentant inom Göta studentkår ska se ut. Denna diskussion 
resulterade i fyra olika delar i en process: utlysning av uppdrag, tillsättande av 
representant, utbildning för representant samt rapportsystem för representant. Just detta 
delmål innefattar de första två delarna i denna process, utlysning samt tillsättande.  

Arbetsgruppen kom fram till att utlysningen av uppdragen ska göras på Göta studentkårs 
hemsida och gruppen valde därför att skjuta upp implementeringen av detta tills det att 
en ny hemsida var på plats. Detta blev dock inte genomfört under detta verksamhetsår då 
det dels var mycket annat som prioriterats med hemsidan i första hand samtidigt som 
arbetsgruppen även ville ha det nya utbildningspaketet på plats innan denna del av 
hemsidan utvecklades.  

3.2 Tillse att alla studentrepresentanter utsedda av Göta studentkår får 
möjlighet till utbildning, minst ett tillfälle per termin 
Arbetsgruppen som ansvarade för att ta fram ett standardiserat arbetssätt för 
studentrepresentanter arbetade även, som nämnt ovan, med detta delmål i 
verksamhetsplanen. Efter att ha kollat igenom material för studentrepresentanter kom 
gruppen fram till att ett utbildningspaket med 3 delar skulle tas fram, GU:s kontra Götas 
organisation, lagar och regler kopplat till studentrepresentation samt vilka åsikter Göta 
studentkår har fastställt genom åsiktsdokumentet. Efter ett par månader kom även 
ytterligare en heltidare in i arbetsgruppen då gruppen specifikt tillfrågat övriga heltidare 
om mer stöttning och arbetskraft då det tog mycket mer tid än vad som från början var 
tänkt. När hemarbetet på grund av coronapandemin påbörjades var det svårt att fortsätta 
med arbetet och det blev därför inte helt färdigställt. Planen är nu att utbildningen kommer 
sjösättas under nästkommande verksamhetsår.  
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3.3  
Efter att alla heltidare tillsammans arbetat med konkretiseringen av verksamhetsplanen 
för verksamhetsåret 2019/20 kom de tillsammans fram till att de ville ta bort punkt 3.3 då 
heltidarna ansåg att punkten egentligen inte passade in under det prioriterade målet 
”Kvalitetssäkra arbetet med studentrepresentationen”.  

Under fullmäktige 1 för verksamhetsåret 2019/20 beslutade fullmäktige att stryka delmål 3.3 
ur verksamhetsplanen.  

3.4 Arrangera nätverksträffar för diskussion och erfarenhetsutbyte för 
studentrepresentanter vid samtliga sektioner, minst ett tillfälle per termin 
Humanistsektionen har genomfört dekanfrukost under hösten och våren för alla 
studentrepresentanter som sektionen tillsatt, även en Samoträff har genomförts.  
Samhällsvetarsektionen har genomfört nätverksträffar vid två tillfällen under året med 
fokus på det studiesociala. Samtidigt som sektionen parallellt arbetat med “SAM-nätverket” 
där alla studentrepresentanter vid sektionen varit inbjudna.  

Vid naturvetarsektionen och IT-sektionen är de fakultetsgemensamma 
studentrepresentantsposterna fördelade inom styrelsen därför har utbytet mellan 
studentrepresentanter skett under styrelsemöten.   

Utbildningsvetenskapliga sektionen har under året arbetat med att kartlägga alla 
studentrepresentantsposter vid fakulteten och dess institutioner för att få koll på var som 
det i dagsläget finns studentrepresentantsposter. Även en informationsträff om att vara 
studentrepresentant har genomförts. 

3.5 Utveckla en likvärdig introduktion för studentrepresentanter vid 
samtliga Göta studentkårs sektioner 
Arbetet med utvecklandet av en likvärdig introduktion för studentrepresentanter 
bedömdes vara sammankopplat med själva framtagandet och genomförandet av 
utbildningspaketet för studentrepresentanter. Då utbildningspaketet inte bedöms vara 
klart under detta verksamhetsår kommer man kunna se resultatet av utvecklingsarbetet 
först under nästa verksamhetsår.  

Utbildningspaketet kommer innehålla relevanta delar av de styrdokument som kan vara 
användbara för en studentrepresentant på någon av våra fem fakulteter, viktiga lagar och 
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regler som en studentrepresentant kan luta sig mot samt hur Göta studentkårs och 
Göteborgs universitets respektive organisationer ser ut.  

COVID-19 
I mars klassades utbrottet av COVID-19 i världen som en pandemi och även vi i Sverige fick 
känna av pandemins konsekvenser. Eftersom pandemin har varit en så stor och 
omskakande del av verksamhetsåret tillägnar vi därför COVID-19 en egen del i vår 
verksamhetsberättelse. All verksamhet behövde på kort tid ändra fokus och ställa om och 
allt som skett i spåren av detta kommer nedan att gås igenom.  

Internt 
När Folkhälsomyndigheten började uppmana till social distansering och att de som kan 
ska arbeta hemifrån tog kårledningen beslutet att all personal och heltidare skulle göra 
detta i så stor utsträckning som möjligt. De som arbetade från kontoren tog med sig dator 
och nödvändig utrustning hem varje dag, utifall att någon skulle bli sjuk och behöva arbeta 
hemifrån. Alla interna möten gjordes snabbt om till digitala, framförallt via Google meet. 
Expeditionen stängdes samtidigt som sektionernas kontor inte längre var öppna för 
studenter. Allt detta för att minska risken för smittspridning inom organisationen. 

Omställningen till ett mer digitalt arbetssätt på distans har i sin helhet gått smidigt men 
efter att ha arbetat en vår på detta sätt finns det lärdomar att dra kring hur man arbetar 
och vad som går lättare att göra över digitala mötesformer.  

Diskussioner är den delen av den interna verksamheten som har blivit mest lidande, både 
under och mellan möten. Det spontana mötet på kontoret där man pratar med sina 
kollegor försvann och digitalt blir diskussioner lätt platta. Annars har arbetet i de 
arbetsgrupper och det självständiga arbetet fungerat väl. 

Att digitalisera verksamheten sträckte sig även till våra fullmäktigesammanträden som 
från och med möte 5 i ordningen skedde helt digitalt. Första mötet fick med kort notis 
göras om till digitalt men med omständigheterna så gick mötet bra utan vidare 
komplikationer. Vid senare möte och vid konstituerande fullmäktigemötet användes Zoom 
och det digitala mötesverktyget Suffra. Detta underlättade hela arbetet kring fullmäktige.  



Adress 
Götabergsgatan 17 
411 34 Göteborg 

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

Digitalt 
gotastudentkar.se 
@gotastudentkar 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019/20 | SIDA 15/45 

Externt  
Studiebevakningen tog en helt ny riktning i och med regeringens beslut att alla studier vid 
högskolor och universitet skulle ske på distans. Detta satte oss i en helt ny situation som 
varken vi eller universitet har hanterat innan.  

Att ställa om till ett nytt sätt att undervisa är inte helt enkelt och vi har haft förståelse för 
universitetet, alla lärare var inte vana vid att undervisa digitalt samt att flertalet 
utbildningar inte går att ställa om helt till det digitala.  

I och med att våra fakulteter startade upp arbetsgrupper för hantering av pandemi så 
bjöds våra sektionsordföranden med i dessa. Genom grupperna har vi fått en kanal direkt 
in till fakulteterna när de bereder och fattar beslut. Detta betyder att vi alltid hade 
inflytande på de beslut som togs vid fakulteterna och kunde ge förslag på lösningar och 
förslag på hanteringen av situationen.  

Utöver möten med fakulteterna har kårordförande och vice kårordförande haft 
regelbundna möten med Rektor tillsammans med resterande kårer vid GU för att få 
uppdateringar angående situationen. GUS ordförande har även suttit i den centrala 
arbetsgruppen för COVID-19 så studentinflytande fanns med på alla olika nivåer vid GU 
under våren i samband med utbrottet av COVID-19.  

Event  

På grund av den pandemi som bröt ut strax efter årsskiftet har Göta studentkår tvingas 
ställa in flera av de tänkta evenemang som skulle ägt rum under vårterminen. Bland dessa 
fanns bl.a. en planerad stand up-kväll, 10-årsjubileumet, en bytsits och det årliga 
valborgsfirandet. Göta studentkår vill ödmjukast uttrycka sin tacksamhet till de föreningar 
och grupper som engagerat sig och de studenter som skulle tagit del av dessa 
evenemang för deras förståelse.  

Jubileet  

Under verksamhetsåret 19/20 fyllde Göta studentkår tio år som organisation vilket kåren 
menade skulle firas med pompa och ståt. För att fira detta skapades en arbetsgrupp och 
uppgifter delegerades i sann Göta anda. Evenemanget tvingades dock att ställas in på 
grund av den rådande situationen kring covid-19, främst på grund av 
folkhälsomyndighetens rekommendationer kring max antal personer vid sammankomster 
och tillställningar. Detta medförde dessvärre en ekonomisk förlust för Göta studentkår då vi 
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tvingades betala 90% av den totala kostnaden för banketten på Elite Park Avenue enligt 
deras avtal för av- och ombokningar, då pandemier enligt Elite inte faller under Force 
majeure. En diskussion om att eventuellt flytta fram evenemanget till hösten uppstod, men 
denna diskussion valdes att istället vidarebefordras till nästkommande styrelse då 
evenemanget då skulle äga rum under nästkommande verksamhetsår. 

Timbuktu 
Från tidigare verksamhetsår fanns det pengar äskade och godkända från fonden för 
studenternas hus. Dessa pengar var villkorade att bli använda innan 2020. Därför 
beslutades det att en konsert skulle hållas på Studenternas hus och olika alternativ för en 
artist undersöktes. Tillslut så landade det i att Timbuktu var det alternativet som var mest 
gångbart. Planeringen startade upp och projektet leddes av dåvarande eventansvarige.  

Det beslutades att konserten skulle hållas den 14 december 2019 och att vi skulle 
samarbeta med sexmästerierna Haddock och MatNatSex. På grund av dålig 
kommunikation och brister i samarbetet resulterade det att samarbetet avslutades. 
Förberedelserna inför eventet sköts också upp och mycket snabba lösningar fick tillämpas.  

Konserten i sig gick bra. Förberedelserna på plats gick smidigt och Timbuktu med band var 
nöjda. Runt 120 besökare blev det på konserten och stämningen under kvällen var god.    

Götagröt  
Den traditionsenliga Götagröten genomfördes som planerat 12 december 2019. Överlag ett 
mycket lyckat event som hade runt 200 besökare allt som allt. Nytt för i år var att eventet 
hölls uppe i Stora salen på Studenternas hus, istället för som tidigare år i Kårkällar'n. Det 
underlättade mycket att kunna använda Stora köket för tillredning av maten. Majoriteten 
av alla heltidare och personal var involverade i eventet.   
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Löpande verksamhet 

Kårens heltidare  

Under verksamhetsåret 2019/20 var följande personer heltidsarvoderade vid Göta 
studentkår: 

Axel Andersson - Kårordförande 

Sandra magnusson - Vice kårordförande 

Anneli Arohlén - Organisationssekreterare  

Stefano De Romanis - Eventansvarig (till och med 2020-02-15) 

Dennis Akgün Dehiller - Eventansvarig (från och med 2020-03-17) 

Johnny Hamnesjö - Sektionsordförande IT-sektionen  

Linda Jansson - Sektionsordförande Humanistsektionen  

Felix Gustafsson - Sektionsordförande Naturvetarsektionen  

Ludvig Angsell Hjelm - Sektionsordförande Samhällsvetarsektionen 

Victoria Sandberg - Vice ordförande Samhällsvetarsektionen 

Utöver åtta heltidsarvoderade var även fem personer från utbildningsvetenskapliga 
sektionens styrelse arvoderade på 25 % vardera under verksamhetsåret. 

Ola Thunander (25 % under hela verksamhetsåret) 

Sofia Håkansson (25 % under hela verksamhetsåret) 

Viktor Näsman (25 % under hela verksamhetsåret) 

Alva Lindholm (25 % under höstterminen 2019) 

Marcos Monge Lopez (25 % under vårterminen 2020) 
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Intern organisation  
Under verksamhetsåret 2019/20 har den interna organisationen fokuserat på arbete i de 
olika arbetsgrupperna, arbetet med att ta fram en ny riktning för organisationen i och med 
utvecklandet av en verksamhetsstrategi för Göta studentkår samt utredning kring 
organisationens behov inför framtagandet av en ny tjänst som tillsattes i juni månad.  

Likt föregående verksamhetsår har arbetsgrupperna under året haft ett stort värde. Syftet 
har varit att arbeta med specifika teman som på sikt för Göta studentkår som organisation 
framåt. Nytt för verksamhetsåret 2019/20 var dock att även Göta studentkårs personal 
ingick i vissa arbetsgrupper. 

Följande arbetsgrupper har varit verksamma under året: 
> Arbetsgruppen för 10-årsjubileet  
> Arbetsgruppen för ny Grafisk profil 
> Arbetsgruppen för medlemsrekryteringsstrategi samt medlemsrekryteringsguide 
> Arbetsgruppen för standardiserat arbetssätt för studentrepresentanter 
> Arbetsgruppen för Styrdokument 
> Arbetsgruppen för arbetsmarknadsstrategi 
> Arbetsgruppen för verksamhetsplan 
> Arbetsgruppen för överlämningen 
> Arbetsgruppen för Åsiktsdokumentet 
> Arbetsgruppen för översättning 
> Arbetsgruppen för verksamhetsstrategi  

 
> Arbetsgruppen för Digitalisering (tillkom inför sommaren 2020) 
> Arbetsgruppen för filmproduktion (tillkom inför sommaren 2020) 
> Arbetsgruppen för arkivering (tillkom inför sommaren 2020) 
> Arbetsgruppen för Götawiki (tillkom inför sommaren 2020) 

Göta studentkårs verksamhetsstrategi  
Ett av verksamhetsårets största projekt har varit att ta fram en fyraårig 
verksamhetsstrategi för Göta studentkår. Organisationen har aldrig tidigare haft en 
långsiktig strategi för hur vi utvecklar och för verksamheten framåt. Verksamhetsstrategin 
är ett komplement till den årliga verksamhetsplanen och övriga av organisationens 
grundläggande styrdokument som stadga, värdegrund, vision och åsiktsdokument. Då 
verksamhetsstrategin är fyraårig är tanken att kommande verksamhetsplaner delvis ska 
baseras på strategin och fokusera på vissa mål varje år.  
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Från och med att Göta studentkårs nya vision samt värdegrund togs fram och beslutades 
under verksamhetsåret 2018/19 föddes tankar kring hur Göta studentkår ska tänka för att 
nå fram till sin vision och uppfylla sin värdegrund. Vi ställde oss frågan: Om visionen är 
slutmålet för organisationen, hur tar vi oss dit? Verksamhetsstrategin är organisationens 
karta på vägen mot visionen.  

Arbetet med att ta fram en verksamhetsstrategi för Göta studentkår sträckte sig under i 
princip hela verksamhetsåret 2019/20. Arbetsgruppen för verksamhetsstrategi började 
arbetet med att gå igenom samtliga tidigare verksamhetsplaner för Göta studentkår och 
strategier från andra studentkårer och organisationer. Vidare anordnades en workshop 
med medlemmar i Göta studentkår för att på så sätt förankra arbetsgruppens tankar och 
idéer kring vad en strategi skulle innehålla med organisationens medlemmar. Till detta 
genomfördes också olika typer av analyser och en intervju med Stockholms universitets 
studentkår genomfördes då de har arbetat utifrån en verksamhetsstrategi för sin 
organisation under de senaste tre åren.  

Fyra ledord togs fram för verksamhetsstrategin att följa: tydlighet, synlighet, likabehandling 
och fokus på olika typer av informationssystem. Vidare valdes två olika fokusområden: 
Studentinflytande och studenträttigheter med fokus på Göta studentkårs huvudsyfte som 
organisation samt Medlems- och föreningsutveckling med fokus på att ge ett mervärde till 
våra medlemmar och utveckla en stark och öppen demokratisk organisation som lever 
upp till sina värderingar. Varje område har även ett antal målområden (7 stycken totalt) 
och varje målområde har ett antal delmål (23 stycken totalt).  

För att verksamhetsstrategin ska uppnås under de kommande fyra åren kommer Göta 
studentkår att behöva arbeta aktivt för att verksamhetsstrategin alltid finns med i 
organisationsutvecklingen och verksamhetsplanerna, samt att någon eller några är 
ansvariga för kontinuerlig uppföljning av arbetet med strategin.  
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Påverkansarbete 
Under verksamhetsåret så har fokusfrågan studieplatser präglat kårens påverkansarbete 
mot GU. Vårt fokus angående denna har varit att driva den gentemot GUS som hanterar 
frågan gentemot centrala GU och den genomförda kampanjen vid våra fakulteter.  

De stora frågorna utöver fokusfrågan som har varit i fokus under året är: 
> Studentbostäder 
> Trygghet för studenter vid universitetet 
> Alkoholtillstånd för studentkårer i Göteborgs stad  
> Studiemedlet 

När vi har fått chansen har vi lyft dessa frågor i lämpliga instanser. Bland annat när media 
kontaktat oss för uttalanden i frågan, lyft frågor i våra samarbetsorgan, gjort utspel på 
sociala medier, skrivit en debattartikel och lyft frågan till politiker och andra beslutsfattare i 
staden samt vid GU.  

På grund av utbrottet av COVID-19 har inte påverkansarbetet kunnat prioriteras, både på 
grund av att vi inom kåren fick ställa om vårt fokus och även instanser vi arbetar gentemot 
fick ställa om sitt fokus.  

  



Adress 
Götabergsgatan 17 
411 34 Göteborg 

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

Digitalt 
gotastudentkar.se 
@gotastudentkar 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019/20 | SIDA 21/45 

Organisationsförändringar 

Ny kårstyrelse  
Från förra årets kårstyrelse ärvdes det en diskussion om hur kårstyrelsens 
sammansättning ska se ut. Detta har tidigare diskuterats eftersom det vissa år har varit 
väldigt svårt att rekrytera och fylla kårstyrelsen.  

Efter diskussion med alla heltidare detta året valde kårstyrelsen att lägga fram förslaget till 
fullmäktige att kårstyrelsen istället ska bestå av ordförande från sektionerna. Förslaget 
reviderades något från sin ursprungliga form med bifölls av fullmäktige. I den nya stadgan 
som träder i kraft till nästkommande verksamhetsår står följande: 
 
“Kårstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, kårpolitisk sekreterare, eventansvarig, 
arbetsmarknadsansvarig och sektionsordförande från vardera sektionen inom Göta 
studentkår. Vice sektionsordförande är sektionsordförandens ställföreträdare i kårstyrelsen. 
I det fallet då sektionen saknar en ordförande eller vice ordförande ska sektionsstyrelsen 
utse en ställföreträdare från sektionsstyrelsen” 
 
Detta leder till att kårstyrelsen nästa verksamhetsår består helt och hållet av heltidare 
vilket vi detta året ser som ett steg i att föra ledningen i organisationen närmare 
sektionerna och därmed medlemmarna. Vår förhoppning är att detta kommer leda till att 
besluten går snabbare, att organisationen blir med flexibel och lyhörd samt att 
sektionerna känner sig mer inkluderade i styrningen av kåren.  

Nya post - arbetsmarknadsansvarig 
Under två år har Daiva Brazauskaite varit anställd hos kåren som Arbetsmarknadsstrateg 
för att ta fram ny arbetssätt och strategier för organisationens arbete med 
arbetsmarknad. Den 31/6 gjorde Daiva sin sista dag på kåren och hon kommer därmed 
lämna stora skor att fylla.  

I och med att Daivas anställning skulle upphöra så skapades en ny förtroendepost vars 
syfte är att nu fortsätta Daivas arbete fast nu realisera strategin och de nya arbetssätten 
inom organisationen. Den nya posten heter arbetsmarknadsansvarig och denna kommer 
inte ersätta anställningen i sig utan tar nu ett annat fokus, där det övergripande ansvaret 
för arbetsmarknad inom organisationen är det största området. Förhoppningen med detta 
är nu att kåren kan ta ett nytt grepp om hur vi arbetar med arbetsmarknad inom hela 
organisationen. 



Adress 
Götabergsgatan 17 
411 34 Göteborg 

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

Digitalt 
gotastudentkar.se 
@gotastudentkar 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019/20 | SIDA 22/45 

Organisationssekreterare blir kårpolitisk sekreterare  
När posten organisationssekreterare inrättades inför verksamhetsåret 18/19 var den en 
mycket välbehövlig del av det centrala presidiet. Organisationen hade länge haft ett mer 
eller mindre kaosartat ”system” för att hantera styrdokument, handlingar, protokoll, struktur 
på servern, ledigheter, sjukanmälningar etc. Den stora problematiken i de tidigare 
presidiernas sammansättning var att ingen hade ett självklart ansvar för dessa 
arbetsuppgifter, vilket ledde till att mycket föll mellan stolarna och att en struktur för den 
interna organisationen från heltidarnas sida helt enkelt inte fungerade alls i praktiken. 

Posten som organisationssekreterare har funnits i två verksamhetsår och de problem som 
tidigare infann sig i avsaknad av en liknande post har nu klarats upp och posten har 
utvecklat ett säkert och bra system med tydliga rutiner för att efterhålla Göta studentkårs 
styrdokument, allting som rör för-, under- och efterarbete vid möten, författande av texter 
och handlingar, beslutsuppföljning och uppföljning av verksamhetsplanen. 

Kårledningen ansåg under verksamhetsåret att posten organisationssekreterare 
fungerade mycket bra och att dennes arbetsuppgifter är välbehövliga i organisationen, 
men att posten behöver utvecklas och göras mer attraktiv samt mer passande för ett 
förtroendeuppdrag. I studentkårer ska ett förtroendeuppdrag bygga på någon form av 
studentpolitiskt påverkansarbete, för att inte blandas ihop med en anställning vilket 
kårledningen ansåg behövde förtydligas i uppdragsbeskrivningen för 
organisationssekreterare.  

Posten som organisationssekreterare behöver helt enkelt göras mer relevant för 
studentkårens huvuduppdrag: utbildningsbevakning/studentpolitiskt påverkansarbete 
samt uppdateras för att passa var organisationen är på väg. Då det nu finns en tydlig 
struktur och en genomarbetad rutin valde kårledningen att addera andra typer av 
arbetsuppgifter som fokuserade mer på studentpolitik, utöver de uppgifter som 
organisationssekreteraren gjort. Således skickades ett förslag till fullmäktige om att byta 
namn på posten, uppdatera uppdragsbeskrivningen samt ändra stadgan och alla övriga 
berörda dokument. På fullmäktige 3 för verksamhetsåret röstades uppdragsbeskrivningen 
och namnbytet igenom och på efterföljande fullmäktige även stadgeändringen i andra 
läsning. Ändringen av posten organisationssekreterare till kårpolitisk sekreterare började 
gälla från och med verksamhetsåret 2020/21.  



Adress 
Götabergsgatan 17 
411 34 Göteborg 

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

Digitalt 
gotastudentkar.se 
@gotastudentkar 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019/20 | SIDA 23/45 

Verksamhetsstöd 

Ny anställning + anställningsprocess 
Under våren 2019 gick kårens kanslist Katarina Nilsson i pension. I och med detta skapades 
det utrymme för organisationen att tänka om gällande vilka behov av verksamhetsstöd 
som finns. Efter mer än ett års utredning, både under föregående verksamhetsår och 
detta, kom kårstyrelsen i samråd med personalen fram till att det organisationen behövde 
var en medlemsansvarig.  

En medlemsansvarig ska vara den från personalens sida stödjer förtroendevalda i att ta 
fram strategier för att rekrytera fler medlemmar, analysera medlemsdata, vara GDPR och 
systemansvarig för flertalet av organisationens system med medlemssystemet som 
huvudfokus. Allt detta skrev ner i en arbetsbeskrivning och grunden var lagd för att starta 
upp rekryteringen till den nya tjänsten.  

Tjänsten skulle annonseras offentligt och detta gjordes genom att lägga upp den på 
arbetsförmedlingens platsbank vars länk sedan delades vidare på sociala medier för att 
sprida informationen om att vi sökte en ny medarbetare.  

De som fick ansvaret för anställningsprocessen var kårordförande Axel, vice kårordförande 
och tillika tillträdande kårordförande för nästkommande verksamhetsår Sandra och Erika 
som representant för personalen. Gruppen tog fram vilka frågor som skulle ställas, hur 
intervjuerna skulle hållas samt höll i dessa. Gruppen hade även ett ansvar att ta fram en 
slutgiltig kandidat som skulle föreslås till kårstyrelsen att anställa. 

Totalt så sökte drygt 50 personer tjänsten. Av dessa valdes fem ut att intervjuas. Efter att 
alla hade intervjuats valde gruppen att gå vidare med två kandidater. Dessa två kallades 
till ännu en intervju vardera för att gå mer in på djupet under intervjun. Efter att en av de 
sista kandidaterna haft sin intervju meddelade denne att den drog tillbaka sin ansökan då 
denne fick förlängd anställning på sitt nuvarande jobb. Detta ledde till att gruppen hade en 
kandidat kvar och denne var Anneli Arohlén. Gruppen var eniga i sitt beslut att det inte 
kunnat bli en bättre kandidat än Anneli som skulle anställas och rekommenderade 
kårstyrelsen besluta att ge kårordförande rätten att anställa Anneli som medlemsansvarig. 
Kårstyrelsen beslutade detta och en tid därefter skrevs ett anställningsavtal med Anneli 
som påbörjade sin tjänst den 1:e juli.  
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Anneli som organisationssekreterare har själv under anställningsprocessen hållit sig 
utanför anställningsprocessen och inte deltagit i själva anställningsprocessen eller deltagit 
i de beslut rörande anställningen så som arbetsbeskrivning och beslut om anställning.  

Vikarie 
Under hösten 2019 mottogs vi av den glada nyheten att vår kommunikatör Tobias skulle bli 
pappa. I maj var det dags och Tobias fick en son. Detta betyder att han kommer vara 
föräldraledig under nästkommande verksamhetsår på 50%. För att täcka upp Tobias 
arbetsuppgifter började vi se över om det fanns möjlighet för att anställa en vikarie.  

Budget för en 10 månaders vikarietjänst fanns och därför valde vi att lämna över till nästa 
års kårstyrelse en färdig arbetsbeskrivning samt att besluta om hur de ville fylla positionen.  
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Arbetsmiljö 

Nya möbler till Studenternas hus  
I ett steg för att förbättra arbetsmiljön för både anställda och heltidare som arbetar från 
Studenternas hus så har nya möbler köpts in för att skapa ett bättre kontorslandskap. 
Kårens kommunikatör och ekonom har båda fått nya höj och sänkbara skrivbord som är 
mindre än de tidigare. De mindre skrivborden samt avlägsnandet av en stor otymplig hylla 
tillät en annan möblering i deras gemensamma kontor vilket möjliggjorde att en soffa och 
två skåp har placerats i kontoret. 

I rummet som tidigare användes som serverrum för kårens egen server har mer servern 
tagits bort och där den tidigare stod får nu mer förvaring plats. Detta har bidragit till att fler 
saker har kunnat stoppas undan i ett och samma rum vilket gjort det mindre stökigt på 
kontoret.  

I ordföranderummet har ett nytt konferensbord köpts in och ersatt det förra samt med nya 
stolar. De gamla stolarna i läder är kvar men står nu längs väggen och används bara när 
de nya åtta stolarna inte räcker till.  

Majoriteten av kostnaden för möblerna har täckts med hjälp av medel från Betty Warburgs 
fond. 

Studion  
Under ett flertal år har ett rum stått oanvänt på Studenternas hus. Det har tidigare använts 
som kontor men under året bestämde vi oss för att ändra på det. Vi diskuterade vad vi ville 
satsa på i framtiden inom kåren och vad rummet skulle kunna användas som och kom 
fram till att en studio var det vi önskade. Eftersom det vid verksamhetsåret 18/19 köptes in 
podcast-utrustning och under detta verksamhetsår en kamera ansåg ledningen 
tillsammans med personalen det passade att göra om rummet till en studio. 

Alla gamla möbler slängdes när GU beställde en container för deras egna möbler så inga 
extra kostnader för avstjälpning tillkom för detta. När alla möbler var borta förbereddes 
rummet för att målas till en mörkare färg än tidigare tapeter. Detta för att passa för 
inspelning av film i rummet. Rummet målades om och kårens nya logga i form av “göta” 
målades på en av väggarna. GU passade även på att slipa och fräscha upp golvet. 
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I det nu renoverade rummet står nu en soffa och fåtölj samt ett barbord med barstolar. I 
soffan kan man spela in diverse olika “soffprat” och vid stolarna kan man spela podcasts. 
Rummet i sig är inte ännu klart vid skrivandet av denna verksamhetsberättelse då mer 
detaljer och utrustning ska in i rummet men detta kommer komma till när rummet börjar 
användas samt att kommunikatören Tobias kommer tillbaka från föräldraledighet.  

I och med den nya studion är vår förhoppning att Göta studentkårs kommunikation tar ett 
kliv in i framtiden för att förnyas och hänga med i de nya trenderna inom kommunikation.  
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Samarbetsorganisationer 

GUS 
Året i GUS har varit händelserikt och därmed också krävt ganska mycket uppmärksamhet 
från Götas presidium, i synnerhet av vice ordförande som hade ansvaret för samordning 
av Götas delegation i samarbetsorganet. Det har under årets gång varit mycket fokus på 
hållbarhets- samt internationaliseringsfrågor, men även en del kopplat till hur GUS som 
organisation ska fungera och se ut.  

Samarbetet mellan Göta och GUS presidium har fungerat relativt bra, speciellt med GUS 
vice ordförande, vilket gjorde att året ändå har flutit på ganska bra trots vissa mer eller 
mindre turbulenta perioder. Under mars månad avgick ordförande i GUS. Detta 
föranleddes av att det varit problem i samarbetet med studentrepresentanter från andra 
länder samt internt inom GUS. Från verksamhetsårets start till och med mars var det 
problem inom organisationen under perioder.  

Samarbetet med medlemskårerna i GUS har fungerat väldigt bra under detta året och 
detta är med stor sannolikhet ett resultat av att den nya funktionen “rådet” finns på plats i 
GUS. Rådet har under året fungerat som ett diskussionsforum där frågor kopplat till 
påverkansarbete på universitetet primärt har diskuterats. Det har varit ett bra sätt att på 
ett lite mer formellt sätt bolla och diskutera frågor som lyfts på universitetet.  

Internt i Göta studentkår har vi under året fokuserat på att vara mer samspelta och 
närvarande i GUS. Detta har vi gjort genom att ha förmöten ledamöter och suppleanter 
emellan inför samtliga styrelsemöten där vi har gått igenom handlingarna tillsammans 
och lyft samt ventilerat olika frågor som kommer att tas upp på mötet.  

GFS  
GFS har under året inte haft någon heltidare utan testat ett annat tillvägagångssätt. Istället 
har två ordförande för kårerna som är medlemmar i GFS varit ordförande och vice 
ordförande. Dessa var under året Axel från oss och Klara Romare från SAKS. Konsekvensen 
av detta har varit att det inte hunnits med så mycket som möjligen önskats från alla 
medlemmar i GFS och att istället för att utvecklas har organisationen hålls flytande. 

Precis som många andra år har fokuset i år inom GFS varit aktieägarfrågan. Genom ett 
moderbolag äger GFS Fysiken och Akademihälsan (som nu ligger vilande p.g.a. att bolaget 
förlorade upphandlingen om studenthälsa vid GU och Chalmers), och den återkommande 
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frågan är hur man ska hantera ägandeskapet. Ska GFS äga aktier eller ska kårerna själva 
äga dem.  

Det har gått snabbt i frågan och det har grävts från flera håll men ett tydligt svar har inte 
kommit fram i frågan. Det vi idag inte vet är att det inte är ett alternativ att lägga ner 
föreningen för att då dela ut aktierna till medlems kårerna då man förlorar kopplingen till 
stiftelserna kopplade till GFS (SGS, Folkuniversitetet väst och RISH).  

Tills nästa verksamhetsår så har en ordförande och vice valts med en arvodering vardera 
på 50%, vilket förhoppningen nu är att organisationen igen kan börja utvecklas och arbeta 
mer med politisk påverkan än att fastna i diskussioner angående att äga eller icke äga.  

SFS  
Året med SFS har varit ett lugnt ett där arbetet med organisationen inte krävt mycket tid av 
presidiet. I stora drag har fokus varit på studenters arbetsmiljö och psykiska hälsa samt 
senare under hela våren handlat om hanteringen av pandemin orsakad av COVID-19. 
Detta bidrog bland annat med att SFS fullmäktige kortades ner och blev digitalt varpå ett 
nytt fullmäktigemöte kommer hållas till hösten med förhoppningen att man kan ha mötet 
till viss del fysiskt.  
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Samhällsvetarsektionen 
Under verksamhetsåret har samhällsvetarsektionen haft två heltidsarbetande presidialer. 
Vi har funnits på plats under hela året med undantag från semester, sjukfrånvaro och 
covid-19 restriktioner. Ordförande har under året arbetat med utbildningsbevakning och 
vice ordförande med studiesocial verksamhet. Under hösten slog samhällsvetarsektionen 
nytt medlemsrekord. Vid terminsskiftet förlorades flertalet medlemmar p.ga ej förnyade 
terminsmedlemskap vilket inte gick att rädda då covid-19 begränsade möjligheterna till 
medlemsrekrytering.  

Studiesocial verksamhet  
Samhällsvetarsektionen arrangerade två insparkar, en vid vardera terminsstart. 
Insparkarna innehöll de traditionella eventen, så som intro-dag, fulsittning och finalsittning. 
Dessa event arrangerades med stor framgång och var välbesökta. Utöver dessa 
arrangerades också event så som campuscampen, beerpong-turnering, pubrunda och 
hemmafest. Eventen var upplagda för att ge en spridning på aktiviteter för att ge något till 
alla nya studenter samt var kraftigt subventionerade eller gratis. Detta i syfte att involvera 
en så stor mängd studenter som möjligt för att bredda chanserna till en god 
medlemsrekrytering.  

I enlighet med föregående presidiums resonemang äskar vi fortsatt en stor summa 
pengar från fakulteten till insparksverksamheten. 160.000kr till höstens och 120.000kr till 
våren. Vi kan med stor glädje konstatera att de arrangerade insparkarna nått upp till våra 
visioner och till de äskade beloppen. En av anledningarna till att vi omsätter så pass 
mycket pengar är sektionsföreningarna som i sin tur äskar pengar från oss. I gengäld får vi 
ett outtröttligt engagemang som höjer vår verksamhet till annars onåbara nivåer.  

I övrigt har vi under året genom PinSam arrangera pubrundor och karaoke-kvällar, samlat 
in pengar till musikhjälpen, haft medlems-tävlingar, planerat för TACK-SAM galan och 
annat som tyvärr blev inställt p.ga covid-19.  

Sektionsföreningar  
Under verksamhetsåret har vi fortsatt arbetat för att stärka kontakten med våra 
sektionsföreningar. ASS återstartades och vi har varit närvarande och stöttande i övriga 
föreningars verksamhet. Framförallt relationen till SDR har förbättrats och kontakten 
däremellan har varit god. Sektionsutskottet PinSam har fortsatt drivits av styrelseledamöter 
men tyvärr inte med samma framgång som tidigare år. En otroligt lyckad pubrunda i 
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höstas följdes inte upp och PinSam har inte arrangerat några studiesociala råd eller dylikt. 
Detta har haft negativa konsekvenser på sektionens studiesociala liv samt relationen 
mellan Göta och sektionsföreningarna, sett till hur blomstrande PinSam:s närvaro gjorde 
dessa under föregående verksamhetsår.  

Utöver detta har två nya utskott startats upp under året, SVETT (Samhällsvetarnas 
träningsteam, tidigare sektionsförening) och Tillsammans. SVETTs syfte var att arrangera 
träningsrelaterade aktiviteter, vilket man till viss del gjorde, men verksamheten föll bitvis 
p.ga avsaknad av möjlighet att boka lokaler.  SVETT arrangerade också en skidresa vilket 
tog mycket tid och resurser, denna ställdes dock in p.ga covid-19. Tillsammans är ett 
utskott tänkt som en mötesplats för kvinnliga studenter och alumner. Ett diskussionsforum 
att byta erfarenheter och tankar i. Tillsammans startades upp under våren och hann 
arrangera ett event innan covid-19 satte stopp för fortsatt verksamhet.  

I övrigt så har sektionsföreningarna fortsatt arbetat bra på respektive institution med 
studiesocial- såväl som utbildningsbevakande verksamhet.  

Utbildningsbevakning  
Under verksamhetsåret har samtliga studentrepresentantsposter på fakultetsgemensam 
nivå innehavts av styrelseledamöter, där presidiet varit representanter i fakultetsstyrelse, 
prefektråd, AU samt beslutsmöten. Fokus för fakulteten har under året varit omfördelning 
av nya ekonomiska medel, en förhandling som pågick i månader och till slut gick till 
omröstning och slutade med en ledamots direkta avsägelse.  I övrigt har fakulteten 
huvudsakligen behandlat covid-19 och hur detta ska hanteras.  

Vi har under året sett samtliga 129 studentrepresentantsposter tillsatta och några nya 
poster skapade efter önskemål från studenter. Studentrepresentanter för extern 
utvärdering av program har tillsatts. Flertalet studentärenden har inkommit och hanterats 
med framgång. Ordförande har varit drivande i arbetet med samordning av utbildning av 
studentrepresentanter.  

Arbetsmiljö  
Sara Gabrielsson har under året varit SHAMO och suttit i de råd som hanterar arbetsmiljö 
och lokalfrågor. Hon har genomfört arbetet på ett bra sätt om än något påverkat av 
tidsbrist. Att utveckla är bättre förutsättningar för kommunikation mellan SHAMO, SAMO och 
styrelse.  
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Stora frågor rörande arbetsmiljö har under året varit renovering av Kafé Haga, 
konsekvenserna av ombyggnation på handels, studieplatser, covid-19 och distansstudier, 
planering för utbyggnad av SamFak med mera.  
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Utbildningsvetenskapliga sektionen 
Utbildningsvetenskapliga sektionen har under verksamhetsåret haft en något annorlunda 
konstellation då sektionen har saknat en heltidsarvoderad. Istället har sektionen valt att 
dela upp en 100% tjänst på fyra arvoderade á 25% var med olika ansvarsområden. Denna 
konstellation har möjliggjort att sektionens arbete har kunnat fortskrida i vanlig ordning. 
Den arvoderade posten för studentrepresentation har ersatts av en annan under 
verksamhetsåret. Styrelsen har även ökat från 5 stycken ledamöter vid verksamhetsårets 
början till 9 medlemmar vid verksamhetsårets slut. 

Studiesocialt  
Under verksamhetsåret 2019/2020 var Sofia Håkansson ansvarig för kommunikation och 
studiesocialt samt arvoderad på 25%. 

Ett större fokus inom studiesociala under verksamhetsåret har varit att ansvara för 
mottagningen och informera antagna studenter om Göteborgs universitet samt Göta 
studentkår. Mottagningen för nya studenter sker under de två första veckorna under 
vårterminen respektive tre veckor under höstterminen och inför planeringen av 
mottagningen har studenter informerats om ansökningsprocess i god tid, intervjuats samt 
valts ut till uppdraget. Mottagningen har utförts av tillsatta koordinatorer, i samband med 
två studentföreningar vid utbildningsvetenskapliga fakulteten.  

Som kommunikationsansvarig, sattes upp ett mål att utöka plattformar och kontakt med 
studenter vid fakulteten för att nå ut och skapa en starkare relation mellan studenterna 
och studentkåren. Genom ett ökat fokus på sociala medier, hemsida och genom att ha 
informationsbord både i samband med inspark men även under resten av terminen då 
det ar möjligt.  

Under verksamhetsåret har ansvariga för studiesociala på Utbildningsvetenskapliga 
sektionen haft en kontinuerlig kontakt med studenter, studentföreningar och 
studentgrupper på fakulteten. En arbetsgrupp med respektive presidier från föreningar och 
utsek skapades, med syfte att träffas upp vid 3 antal tillfällen per termin för att planera om 
studiesociala event och aktiviteter som arrangeras för studenter på fakulteten.  

Ett event i form av en utbildningsmässa i samarbete med olika hälsoföretag och 
studentverksamheter, med fokus på studenthälsa planerades att utföras under 
vårterminen VT20, men som dessvärre ställdes in på grund av Covid-19 restriktioner. 
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Arbetsmiljö 
Ola Thunander har varit arvoderad på 25%, med ansvar för arbetsmiljö. Flertalet frågor har 
diskuterats och nedan redovisas ett axplock av det som har berör arbetsmiljön under 
verksamheten. 

Fakulteten har under slutet av 2019 haft en stor renovering av studentplatser, det har varit 
ett långvarigt arbete som tidigare kårstyrelse har varit med och drivit igenom som nu 
sattes på plats. Flera miljoner lades på nya studieplatser samt upprustning av befintliga. 
Detta arbete pågick samtidigt som centrala kåren genomförde ett projekt med att mäta 
och markera ut studieplatser. Detta ledde till flertalet möten och diskussioner mellan 
studentkår och fakulteten i allmänhet och campusservice i synnerhet om huruvida vi skulle 
markera studentytor innan hela projektet var färdigt. Utfallet slutade väl och markeringen 
blev genomförd. 

Vidare har även under 2019 diskussionen om att införa en campusvärd/väktare på campus 
för att tackla vissa svårigheter fakulteten har haft med obehöriga personer som har vistats 
på campus utan tillåtelse och skapat incidenter. Studenter hörde av sig till campus och en 
dialog har förts mellan fakultet och studentkår, där flertalet riskanalysmöten har 
genomförts. Campusvärden implementerades i början av 2020 med tydliga instruktioner 
för hur arbetet ska gå för att minimera diskriminering eller andra incidenter. Detta pågick i 
början på 2020 på utvärdering för att sedan tas bort när hela campus stängde pga. 
coronaepidemin och de säkerhetsåtgärderna man vidtog då. 

Vidare har en ny arbetsgrupp formats ur den lokala arbetsmiljökommittén. Gruppen heter 
studenternas arbetsmiljö (stam) och består av shamo och samos från fakulteten 
tillsammans med representant från kansliet, likabehandlingshandläggare samt 
representanter från universitetsbiblioteket. I denna nya grupp har frågor så som 
likabehandling, användningen av canvas, mailkontakt mellan lärare och studenter samt 
särskilt pedagogiskt stöd diskuterats.  Gruppen har även diskuterat att genomföra en 
mätning av studenternas arbetsmiljö och hur den kan genomföras. Den nya gruppen har 
mötts positivt av både fakultet och studentkår, som ett gott samarbete och en ny form för 
att diskutera studenters arbetsmiljö. 

Slutligen har självklart andra halvan av 2020 medfört en stor förändring i och med 
coronaepidemin. Där många diskussionen först med fakulteten om den stora 
omställningen där kåren har haft fokus på studenterna och studenternas arbetsmiljö när 
det kommer till arbete hemifrån, studieplatser och säkerhet. 
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Studentrepresetation  
Sedan 1 januari 2020 till 31 juni 2020 har Marcos Monge Lopez haft ansvaret av 
studentrepresentation för utbildningsvetenskapliga fakulteten. I början av uppdraget var 
fokus på att kartlägga samtliga studentrepresenationsplatser. Arbetet påbörjades genom 
att varje enhet som hade ett organ med studentrepresentant tillfrågades via mejl om 
antal platser som var reserverade för studenter om det satt några studenter och 
kartläggningen gjordes etappvis för att inte skapa administrativa problem. Tidigare var 
dokumentation på studentrepresentanter på excel fil som inte var fullständigt. Den gamla 
Excel filen bytas ut mot en Word-fil och som successivt fylldes med ny information.  

Ett försök att få fler studentrepresentanter genomfördes främst för IKI studenter genom att 
göra ett nyhetsbrev via mejl med information om att det finns vakanta 
studentrepresentant platser. Studenters mejl togs fram genom administrationen som 
hanterar Ladok och utlysning av studentrepresentant uppdrag gjordes även anslagstavlor 
på pedagogen som tillhörde Göta studentkår. 

Jag hade även ansvaret tillsätta studentrepresentanter när utvärderingar skulle 
genomföras. Under 2020 skulle yrkeslärarprogrammet och speciallärarprogrammet 
specialpedagogprogrammet genomföra en utvärdering. Rekryteringen skedde framförallt 
genom mejl som intresserade studenter skulle fylla via formulär om de var intresserade att 
genomföra utvärderingen. Studenters mejl togs fram genom administrationen som 
hanterar Ladok. 

Sammanfattningsvis har styrelsen fått en bättre översikt om vilka 
studentrepresentationsplatser som finns, fått en uppdaterad lista på sammankallande 
och på ett mer systematiskt sätt söka och tillsätta studentrepresentanter.  

Utbildningsbevakning och ekonomi 
Viktor Näsman har varit arvoderad på 25% med ansvar för utbildningsbevakning och 
ekonomi. En budget sattes i samråd med Göta studentkårs ekonomichef och ekonomiska 
beslut har tagits genom styrelsen även om Viktor även hade ett kort för att underlätta 
inköp efter beslut. Budgeten förlades främst till äskningar då styrelsen tidigt insåg att de 
inte skulle kunna genomföra satsningar på samma sätt som när en ordförande är tillsatt. 
På grund av pandemins utbrott i början på mars efterliknade inte utgifterna under 
verksamhetsåret den satta budgeten då flera evenemang ställdes in och mycket arbete 
inte längre gick att utföra i tänkt utformning. 
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I utbildningsfrågor har ett antal ärenden drivits däribland har Viktor och Ola haft ett möte 
med likabehandlingshandläggarna för Göteborgs Universitet tillsammans med en student 
gällande ett ärende om diskriminering. I övrigt har ärenden som förts främst hjälpt till att 
förbättra kommunikationen med fakulteten, då sektionen förtroende låg i botten vid 
verksamhetsåret start har det successivt förbättrats och underlättat kommunikationen för 
hitta kanaler att driva frågor och ärenden. Vidare har arbetet gällande bevakningen av 
ämneslärarutbildningarna förändrats då ett förarbete för beslutet att 
utbildningsvetenskapliga fakultet skulle överta ansvaret för dessa utbildningar och således 
skulle utbildningsvetenskapliga sektionen få ett större ansvar för frågor kring dessa 
utbildningar. Viktor satt med som studentrepresentant i arbetsgruppen som tog fram hur 
det ansvaret skulle fördelas och hur det skulle fungera i praktiken. I slutändan har ett nytt 
organ kallat NÄL skapats på fakultetsnivå och ersatt det universitetsgemensamma 
organet SOL för strategiska beslut angående ämneslärarprogrammen. 
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Humanistsektionen 
Humanistsektionen har under året haft en ordförande på plats till skillnad från tidigare år 
då det även funnits en vice ordförande. Avskaffandet av arvoderade studentvärdar och 
avsaknaden av en vice ordförande har skapat mindre bra förutsättningar för 
medlemsrekrytering på sektionen då det inte varit möjligt att bemanna infoborden i 
samma utsträckning. Under höstterminen har det även vistats färre studenter i huset. 

En stor del av sektionens verksamhet har påverkats av ombyggnationen av 
fakultetsbyggnaden. Mycket tid har gått åt till påverkansarbete rörande studiearbetsmiljön 
under och efter byggnationen samt flytt av sektionskontor.    

Studiesocialt arbete 
Inspark 

1. En fakultetsgemensam inspark arrangerades under hösten av insparkskoordinatorer 
tillsammans med sektionsföreningarna och Humanistiska sexmästeriet. Höstens inspark 
pågick i två veckor och var mycket välbesökt. Humanistiska sexmästeriet arrangerade en 
mindre inspark under vårterminen som tyvärr inte var lika välbesökt.  

2. Sektionsföreningen Mek-event arrangerade programspecifika event under hösten för 
Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap. De hade även en mindre inspark för 
programmet.  

Invigning av sektionens nya kontor 
I december höll humanistsektionen en invigning av sektionens nya kontor och bjöd in 
studenter till julfika.  

Planerade event för vårterminen  
Humanistsektionen hade planer att genomföra ett event i samband med invigningen av 
nya Humanisten samt hålla en utspark. Beklagligtvis fick vi ställa in eventen på grund av 
Covid-19.  

Studentgrupper och kårföreningar 
Av föregående års studentgrupper var det endast Tinget och Mek-event som valde att 
fortsätta som sektionsföreningar. Sektionen fick även en ny sektionsförening från 
teaterstudier som heter Teater Agrell.  



Adress 
Götabergsgatan 17 
411 34 Göteborg 

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

Digitalt 
gotastudentkar.se 
@gotastudentkar 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019/20 | SIDA 37/45 

SF Mek-event 
Studentgruppen har varit aktiva under verksamhetsåret med flera event både under 
insparken och även programspecifika. De planerar att utöka föreningen och bjuda in 
resten av institutionen för kulturvetenskaper att gå med i föreningen.  

SF Tinget 
Sektionsföreningen var med och arrangerade ett event under insparken, de har även 
arrangerat en julfest för institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. De har inte 
sökt sektionsföreningsstatus inför nästa verksamhetsår. 

SF Teater Agrell 
Sektionsföreningen har varit aktiv under året och har arrangerat en teatervisning för 
studenter och medlemmar i Göta studentkår.   

Kårföreningen Humanistiska sexmästeriet 
Sexmästeriet (HumSex) har fortsatt med sin studiesociala verksamhet, bland annat i form 
av att vara med och arrangera inspark och sittningar. Under hösten har de även 
arrangerat pluggstugor och spelkvällar. De har haft vissa svårigheter med att rekrytera 
medlemmar och precis som de andra föreningarna har Covid-19 påverkat deras 
verksamhet.  

Utbildningsbevakning 
Utbildningsbevakningen på humanistsektionen har i det stora hela fungerat bra på 
fakulteten. Det finns institutioner med få studentrepresentanter och det gäller de 
institutioner som även hade problem med att fylla sina platser föregående verksamhetsår. 
En anledning till ojämnheten mellan institutionerna kan bero på att vissa institutioner inte 
ger ut arvode till sina studentrepresentanter samt att intresse verkar vara lägre vid 
institutioner som har många kurser. Det har genomförts insatser för att rekrytera fler 
studentrepresentanter såsom extra kårpresentationer och samverkan med prefekter för 
att nå ut med information till studenterna. Det har visat sig någorlunda lönsamt men inte i 
den utsträckning som vi önskat.  

I de fakultetsgemensamma organen har studentrepresentationen fungerat bra och 
samtliga studentrepresentantsposter har varit tillsatta. Ordförande har varit aktiv som 
studentrepresentant i prefektrådet samt fakultetsstyrelsen.  

 



Adress 
Götabergsgatan 17 
411 34 Göteborg 

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

Digitalt 
gotastudentkar.se 
@gotastudentkar 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019/20 | SIDA 38/45 

Under året har vi haft en dekanfrukost per termin där studentrepresentanter får möjlighet 
att samtala med dekanerna på fakulteten. Detta har varit mycket uppskattat av både 
fakulteten och studentrepresentanter, förhoppningsvis är detta något som sektionen kan 
fortsätta med kontinuerligt.   

Sektionsordförande har tagit emot ett antal studentärenden under året och har med hjälp 
av studentombuden hjälpt studenter i den mån det varit möjligt. Flera ärenden berörde 
examination och brist på information från kursansvariga. I de flesta fallen har 
sektionsordförande haft en dialog med den berörda institutionen och ärendet har 
antingen avslutats då man hittat en lösning, att en avvikelse från studiereglerna/ regler för 
examination har rapporterats eller i de fall det inte funnits något att göra så har den 
berörda institutionen fått ta emot studenternas kritik.  

Utåtriktad verksamhet 
Sektionen har varit aktiv med att närvara på sektionen samt hållit kårpresentationer för 
samtliga nya studenter vid terminsstart både för höstterminen och vårterminen. Det har 
även förekommit kårpresentationer för andra- och tredjeårsstudenter. Utöver det här har 
sektionen delat ut fika till studenter i samband med informationsbord vid flera tillfällen 
under verksamhetsåret.  

Sektionen hade planerat att hålla ett medlemsrekryterande event i samband med 
invigningen av nya Humanisten som fick ställas in till följd av covid-19. 

Under verksamhetsåret har ordförande har skrivit veckorapporter som laddats upp på 
hemsidan. Ordförande har även försökt vara mer aktiv på sociala medier såsom 
instagram och lyckades öka antalet följare med 50% (från ca 145 till 220). 

’’Nya humanisten” 
Stor del av verksamheten på Humanisten rör byggprojektet för fakultetsbyggnaden som 
nu avslutats. Sektionen har närvarat vid processer såsom placering av studieplatser och 
vilka alternativ som ska finnas i den nya restaurangen. Sektionsordförande har närvarat vid 
ett flertal rundturer och framfört kritik då det funnits studieplatser som varit dåligt 
placerade. Sektionsordförande har även varit en del av arbetsgruppen som planerat 
invigningen av nya Humanisten som nu har fått skjutas upp på grund av Covid-19.  
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Arbetsmiljö 
Arbetsmiljöarbetet på humanistsektionen har till stora delar berört byggprojektet och den 
problematik som uppstått till följd av bygget. Studenternas arbetsmiljö har påverkats 
avsevärt under byggperioden, antalet studieplatser minskade under höstterminen och 
bullret från bygget gjorde det näst intill omöjligt att arbeta inne i huset. Sektionsordförande 
har framfört klagomål och har med hjälp av fakulteten tagit fram temporära grupprum 
som användes fram tills vårterminen då bygget avslutats och studenterna fick tillgång till 
de nya studieplatserna.    

Under den första halvan av verksamhetsåret har sektionen haft ett 
studenthuvudarbetsmiljöombud (SHAMO) samt studentarbetsmiljöombud (SAMO) på de 
flesta institutioner. Dock sade Både SHAMO och flertalet SAMO upp sig från sina uppdrag 
vid terminskiftet och sektionsordförande lyckades därefter inte hitta SAMO till alla 
institutioner. En ny SHAMO tillsattes några veckor innan fakulteten införde distansstudier 
och hon har haft flera avstämningar med SAMO på institutionerna samt deltagit i Lokala 
arbetsmiljökommitténs sammanträden.  
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Naturvetarsektionen 
På naturvetarsektionen har det under verksamhetsåret arbetet en heltidsarvoderad, som 
huvudsakligen varit på geovetarcentrum, men i och med distansläget under våren arbetat 
växelvis hemifrån utöver det. Corona har gåt ut över alla, även sektionens arbete, vilket har 
lett till att nya, kreativa, lösningar har behövts hittas, men det har även visat på vikten av 
ett starkt studentinflytande i all verksamhet på fakulteten. 

Mottagningsverksamhet 
Omkring terminsstarten anordnades det i sedvanlig ordning en inspark för de nya 
studenterna på den naturvetenskapliga fakulteten. Det huvudsakliga arbetet med 
insparken delegerades till en kommitté bestående av fem studenter, som tillsammans 
med sektionsordförande hade det övergripande ansvaret för insparkens genomförande. 
Till sin hjälp hade de studentgrupper och kårföreningar som stod för det praktiska 
genomförandet av aktiviteterna, exempel som kan listas är spårvagnstur, 
introduktionsträffar och finalsittning. I sin helhet erbjöd insparken flera olika aktiviteter för 
att kunna erbjuda något som alla studenter ska kunna känna sig delaktiga i. 

Likt förra året har lokalvårdskostnaden på geovetarcentrum bestått, och i och med det 
äskades det även i år en större summa för att genomföra insparken. En faktor som drev 
upp kostnaderna ytterligare var att finalsittningen ägde rum på Villa Belparc, sittningen var 
dock väldigt uppskattad av studenterna och kostnaderna täcktes till viss del av något 
högre biljettpriser än vanligt. 

I stora drag var Insparken extremt lyckad, i veckorna innan starten var responsen från nya 
studenter låg och det rådde stor oklarhet kring om de faktiskt fått information om 
insparken, en farhåga som inte blev verklighet då det på första dagen dök upp 
uppskattningsvis 50% fler studenter än beräknat, ett högt deltagarantal höll i sig under 
insparkens gång och bidrog till en god stämning. 

Trots läget med Corona och oklarheter kring insparkens genomförande har samma 
summa som tidigare äskats, dels för att ha utrymme för att anpassade evenemang är 
svåra att räkna kostnader på när riktlinjer ändras nära inpå och att kostnader därmed kan 
dra iväg rejält både upp och ner på grund av det, och dels för att det trots en hel del 
arbete fortfarande är en lokalvårdskostnad på Geovetarcentrum.  
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Studentgrupper och kårföreningar 
Relationen till studentgrupperna har under året varit i stort oförändrad, men en 
betydelsefull ändring är att flera studentgrupper har sakteligen börjat återuppstå, det 
gjordes försök till föreningsträffar men dessa visade sig svåra att planera och blev aldrig 
av. Fenomenet att studentgrupper verkar dö ut och sedan återupplivas är tydligt kopplat 
till engagemanget hos de aktiva i föreningen och arbetet med att skapa en stabilitet 
behöver ges fokus i framtiden. Återuppstarterna har lett till en kontinuerlig förbättring i 
studentinflytande på institutionsnivå under årets gång. För att sammanfatta kort så 
avslutas året bättre än det inleddes vilket kommer vara till stor för del för efterkommande. 

Kårföreningarna har arbetat likt tidigare år med att arrangera sociala evenemang både 
för fakultetens, men även universitetets studenter. Ett problem för föreningarna har varit 
corona och att det inte har gått att genomföra sociala evenemang som vanligt, vilket har 
haft en kraftigt negativ påverkan på den sociala miljön bland studenterna.  

Utbildningsbevakning 
Tillsättande av studentrepresentanter har skett likt de senaste åren, fakultetsuppdrag har 
utlysts och har till stor del fyllts av naturvetarsektionens styrelse på grund av lågt intresse 
bland studenterna. På institutionerna har det sett väldigt olika ut och det har funnits en 
tydlig koppling mellan hur stor ersättning institutionerna ger och hur väl de fyller sina 
uppdrag, ett problem har också varit det låga antal studentgrupper som fanns i början, 
men i och med att fler återstartade tillsattes fler representanter även där. Fakulteten är 
medveten om problemet med att det finns få representanter och vill även de fylla 
platserna, inga stora arbeten har inletts, men det har informellt bollats idéer kring hur 
studentrepresentation kan bli mer attraktivt. 

Distansläget under våren har lett till att utbildningsbevakningen fått en ny dimension. Att 
arbeta fram bra sätt att genomföra distansundervisning på var komplicerat och väldigt 
många olika idéer för hur undervisning och examination kan genomföras lyftes, och hade 
det inte varit för att det funnits med studentrepresentanter hade läget sannolikt varit värre 
än idag, exempel på idéer som stoppats av studenterna har bland annat varit att ställa in 
våren helt för att sedan ha dubbelfart i till hösten och att ha en rigorös kameraövervakning 
i hemmet hos studenterna för att säkerställa att fusk på examination inte förekommer, en 
ide som inte tar hänsyn till varken logistik eller integritet. Ett ledord i arbetet kring 
distansundervisningen har varit ”Det kan inte bli lika bra som platsundervisning, men det 
ska inte bli dåligt för det” 
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Arbetsmiljö 
Inga större arbeten har genomförts som haft en negativ påverkan på studenternas 
arbetsmiljö. Under höstens gång drev kåren en kampanj som belyste studieplatser och 
deras kvalitet, ifrån prefekter och fakultetsledningen mottogs projektet med stor entusiasm 
och en vilja om att få ta del av resultat ifrån kampanjen. Ett stort problem var dock 
framförallt administrativ personal och lokalvård som plockat bort skyltar, flyttat på skyltar 
samt hävdat att de tagit upp för mycket yta, vilket det är svårt för ett A5 ark att göra på ett 
bord. Detta poängterades för både fakultet och institutioner, men ingen åtgärd som 
märktes av kåren genomfördes. Den sannolika felkällan är i kontakten mellan 
institutionsledning och personal på institutionen.  

En viktig del i arbetsmiljöarbetet har varit hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras när 
studenterna arbetar hemifrån, och en riktlinje för hur universitetet skall förhålla sig var svår 
att komma fram till, men det slutade med att studieplatser begränsats, men inte försvunnit 
helt för att möjliggöra för studenter som behöver att studera i skolan.  

Utåtriktad verksamhet och samarbeten 
Likt tidigare år har träffar med Sveriges naturvetarkårer hållits. Tanken var att arrangera 
två fysiska träffar, den första i Göteborg och den andra i Uppsala, den senare blev dock 
digital istället, men inte mindre givande för det. Det är alltid bra med idéutbyten och att 
diskutera hur olika lärosäten hanterat distansläget gav alla delaktiga kårer ett bättre 
utgångsläge inför diskussioner med sina lärosäten.  

Sektionen har även varit delaktig i Projektet, ett samarbetsorgan för de största kårerna i 
Sverige inom Sveriges Förenade Studentkårer, en fysisk träff hölls i Uppsala följt av flera 
digitala möten inför SFSFUM som skulle hållas i Halmstad, men istället blev digital. 

  



Adress 
Götabergsgatan 17 
411 34 Göteborg 

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

Digitalt 
gotastudentkar.se 
@gotastudentkar 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019/20 | SIDA 43/45 

IT-sektionen 
And so was the year over. June started and the months flew by in a flash, and suddenly it 
was March of 2020. Which is where everything slowed down to a crawl - I feel that the 
entire period between the 19th of March until the end of my term in June felt longer than 
the rest of my term combined. COVID-19 affected everyone, but you all probably know all 
about it at this point so I shouldn’t put unnecessary time in describing the event. Especially 
since the majority of the year went on without the pandemic. 

The main question for this year was a continued one from my predecessor’s year - with the 
main concern being study places. As the department of ITIT had previously ended their 
integration with Chalmers University of Technology in 2017 (effectively in 2018), this led to 
the available areas for the students of the department of Applied IT (ITIT) decreasing. 

This happened because the change in infrastructure (ITIT now using GU IT infrastructure) 
led to the students of ITIT no longer having default access to the previously integrated 
Chalmers study places as the keycard systems now differed. During the shift of the school 
year 18/19 to 19/20 the available spaces for the staff of ITIT also decreased, leading to them 
remodeling group rooms to staff offices. They also closed down the hallways that included 
study places, referencing “safety precautions for staff” as the motivating factor. 

During the year 19/20, critique was aimed towards the department of ITIT, and on the 
faculty level. Throughout the year, solutions were discussed, but no action was taken from 
the side of the department nor the faculty. The COVID-19 incident led to these issues being 
tabled for the moment, as the general guidelines for the IT-faculty as a whole is to mainly 
utilize distance learning techniques, as to reduce the amount of students in the faculty. 

Despite this, it was finally decided during a faculty board meeting that students of ITIT 
would get access to the Chalmers Learning Commons located in Kuggen (Lindholmspiren 
1). However, since they would install a GU card reader this still leads to the students not 
being able to book group rooms, since the students lack a CID (Chalmers ID) which 
students admitted pre-HT2017 was provided. The library is claiming it’s impossible to solve 
this, while faculty is claiming that “they’re paying the library to solve it”. On the bright side, a 
key card for GU cards has been installed in the Kuggen Learning Commons. 

Meanwhile at the department of ITIT, the remodeling of the bachelor program in 
Informatics (N1SYS) to a new version with the code N1SVP was also happening. We at the IT-
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section tried to be included in these discussions, but it was a tough problem to crack, not 
because of the departments unwillingness to include us - but that we lacked information 
of when these discussions were taking place. The department of ITIT is continuously late 
with providing both 

course and program syllabus for the revamped version, and to this date of writing (17th of 
August 2020) only two of the new course syllabus are available for the program (TIG311, 
covering period 1, and TIG312, covering half of period 2 for the first class of N1SVP). Important 
to note that none of the applicants/admitted students of N1SVP have had access to the 
new course and program syllabus, which both have been extensively changed compared 
to the predecessor. The IT-section have pointed this out, but this, together with other 
critique (such as not openly discussing with either existing students or alumni for course 
content) have been either tabled or disregarded. While we doubt it’s malicious in any way, 
we do believe it’s a problem with communication - which have been improved immensely 
compared to previous years. One important thing to note with this is that the revamped 
N1SVP needs to be held under strict supervision by future students. My personal opinions 
about the academic discipline of Informatics matters little in this discussion, but I however 
believe that there’s reasons to be concerned and should therefore be monitored in the 
future. 

In the next paragraph I’ll be warning for my (probably) biased opinions concerning the 
relationships with the student base and related associations. I would like to say that the 
relations with the student associations related to the IT-section have been improved, and 
that we now stand on a solid foundation of where we can continuously strive to improve 
our standing as an IT-section next to our immediate neighbours (this is including both 
student associations formally organized under Göta/Göta ITsec, Chalmers associations, 
and free-standing associations of which we are associated by both discipline and 
proximity). 

Another new association (utskott) was also formed under the IT-section, named Ctrl-IT. 
Their goal is to further equality for women and non-binary IT-students, and to create 
connections with industry. As of the time of writing, they’ve held seminars and lectures 
together with their industry partners, unfortunately it was slowed down thanks to the 
current pandemic. We have high hopes for them despite this. 

Same goes for the Lindholmen Students for Sustainability, who got revived during the 
autumn semester, and had to cancel projects in the spring. The associations CAT and SKIP 
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had to cancel their CSE hackathon, but will continue projects coming year - and the IT-
section will help wherever it’s needed for these events to happen. 

Labour market relations have been interesting - historically the IT-section haven't needed 
to concern themselves with that, since the free-standing student association GÖSTA have 
taken charge of that, and for this the IT-section will always be in their debt. I therefore 
consider it of utmost importance to maintain relations with them, and to support them in 
every way that we can. Anything else would, in my personal opinion, would be to put 
crutches in the wheels of the IT-section, and therefore we should consider it our obligation 
to provide them with support during the time of the GÖSTA job market fair and to utilize the 
competence that’s available at the student base of the University of Gothenburg. 

Outside of this we have had contacts with other companies, such as Ericsson and CEVT (for 
example, that is) through the faculty and assisted in small extent with recruitment when 
we have been asked to assist, also in events such as the Lindholmen Software 
Development Day. 

The recruitment of the board of 20/21 is also something that I have high hopes for - 
unfortunately neither of them were recruited publicly (which is something that could argue 
needs to be improved) but rather were recruited on an individual level. 

It has been a good year, with plenty of flaws, but with just as many lessons learned. 

I’ve at the very least not burned down the section. I now entrust it to the new competent 
board, and the new chairperson and their vice. 

 













































Adress 
Götabergsgatan 17 
411 34 Göteborg 

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

Digitalt 
gotastudentkar.se 
@gotastudentkar 

 

 

Göta Studentkår| SIDA 1/1 

Författare:  Verksamhetsrevisor, Henrik Moldén 
Datum 2020-11-19 

Revisionsrapport 

Under verksamhetsåret 19/20 har undertecknad följt verksamheten i Göta Studentkår med 
målet att säkerställa att stadga och styrdokument efterföljts samt god sed tillämpats i 
styrningen av organisationen. Metod för genomförande har dels varit att jag som 
verksamhetsrevisor tagit del av protokoll och handlingar, dels genom medverkan vid 
möten och dels genom enskilda samtal med förtroendevalda. Mycket har förändrats 
under verksamhetsåret på grund av pandemin. Sedan lång tid utarbetade rutiner har fått 
ändras, detta innefattar hur fullmäktige samt kårstyrelse har möten. Det är min 
uppfattning att de tillfälliga rutinerna har fungerat väl och på ett sådant sätt att 
transparens och möjligheten till ansvarsutkrävande i organisationen har upprätthållits. 

Jag har utöver det granskat några enskilda ärenden under året, dessa har skrivits om i en 
separat halvårsrapport. Stadgeavvikelser påträffades på sektionsnivå, avvikelserna avsåg 
att sektionerna ej uppfyllt sin skyldighet att nominera kandidater till valnämnd och 
valberedning i tid. Jag vill därför åter lyfta min mening angående detta till fullmäktige, 
stadga bör ej innehålla bestämmelser som ingen sektion kan uppfylla. Stadgan bör inte 
innehålla mål utan enbart bestå av de mest grundläggande reglerna i organisationen. 

Sammantaget kan jag utifrån vad jag har observerat under verksamhetsåret ej se några 
hinder för att rekommendera att kårstyrelsen för verksamhetsåret ges 19/20 ansvarsfrihet. 



Adress 
Götabergsgatan 17 
411 34 Göteborg 

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

Digitalt 
gotastudentkar.se 
@gotastudentkar 

§ 4.2 Proposition: Placeringspolicy 
Fullmäktigemöte 3 
2020/21, 201208 

 

 

Författare:  Kårstyrelsen 
Datum 2020-11-23 

§ 4.2 Proposition: Göta studentkårs 
placeringspolicy 

I enlighet med dokumentet Göta studentkårs placeringspolicy så ska dokumentet tas upp 
till beslut minst en gång per verksamhetsår. I årets revidering har vi valt att förkorta 
bakgrundstexterna då dessa inte tillförde något till dokumentet samt gjort några mindre 
språkliga ändringar som inte innebar någon förändring i sak.  

Förslag till beslut 
att anta förslagna revideringar i Göta studentkårs placeringspolicy 

  



 

Göta studentkårs 
placeringspolicy.
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Typ av styrdokument:  Policy 
Antagen av:  Fullmäktige, 2019-02-04 
Senast reviderad: - 

Göta studentkårs placeringspolicy 

Bakgrund 
Göta studentkår har övertagit kapital från FFS, SLUG och Haga studentkår. Efter en ordentlig 
genomgång av alla tre kårers ekonomi framkom det att kårerna hade en del medel hos 
varsin bank. Numera är Göta studentkårs alla likvida medel samlade på en bank och som 
behöriga personer har tillgång till. Medlen från FFS, SLUG och Haga studentkår har använts 
som en säkerhetsbuffert under uppstarten av den nya organisationen.  

Syfte 
Göta studentkår ska ha en trygg och förutsägbar ekonomi. Policyn skall vägleda hur Göta 
studentkårs medel ska placeras. 

Målsättning 
Det finns ett behov av både långsiktiga och kortsiktiga placeringar i organisationen där 
universitetsbidraget i huvudsak ska placeras kortsiktigt och där kapitalet från tidigare kårer 
i huvudsak ska placeras långsiktigt. 

De kortsiktiga placeringarna bör ha en låg risk och där avkastning är önskvärd men inte på 
bekostnad av risken eftersom dessa medel är väsentliga för kårens verksamhet det 
innevarande verksamhetsåret. 

De långsiktiga placeringarna bör i huvudsak ha en låg risk, men där en avkastning på 3 % 
per år är en målsättning och där risken kan vara något högre än vid de kortsiktiga 
placeringarna. Detta med tanke på att dessa medel inte i dagsläget krävs för 
organisationens överlevnad utan kan komma att behövas på sikt. 

Långsiktiga placeringars omfattning  
Göta studentkår har sin huvudsakliga inkomst av universitetsbidraget, den står för ca 55-
60% av intäkterna (statistik från åren 2013/14-2015/16). I det fall Göta studentkår skulle mista 
sin status som kår och således gå miste om universitetsbidraget behöver organisationen 
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drastiskt förändras för att kunna klara sig. För att kunna ha likviditet att betala anställda 
under uppsägningsperiod samt kunna betala övriga fordringsägare bör studentkåren ha 
en buffert på minst 1 500 000 kr. 

Tillåtna placeringar och etiska aspekter  
Tillåtna placeringar är fonder och aktier som står under Finansinspektionens tillsyn. Det är 
inte tillåtet att låna kapital för att genomföra placeringsinvesteringar.  

Ur etiska perspektiv ska investeringarna helst göras inom kunskapsutvecklingsområden 
som möjliggör ett mer hållbart samhälle. Det är inte tillåtet att placera pengar i områden 
som vapenindustrin, alkohol- och tobaksindustrin, sexindustrin, hazardspel, fossila bränslen 
eller uranbrytning. Vid placering i blandade aktieportföljer och fonder ska ekonomiansvarig 
i samband med årsredovisningen så långt det är möjligt kontrollera att de etiska 
aspekterna efterföljs. 

Portföljtillgångsfördelning  
Portföljtillgångsfördelning ska ge en hänvisning för den strategiska tillgångsfördelningen, 
där det långsiktigt eftersträvas att nå vad som är angivet som en normalfördelning. 
Placeringar kan variera mellan högsta och lägsta värden, intervallen möjliggör att få 
manöverutrymme på kortare sikt, beroende på exempelvis marknadsläget. 

Portföjstillgångsfördelning Minimum Normal Maximum 
Räntefonder 50 70 90 
Aktiefonder 10 30 50 

 
Förvaltningsorganisation  
Detta dokument ska fastställas av Göta studentkårs fullmäktige och vara uppe till beslut 
minst en gång om året och förändras i enlighet med omvärlden. Kårstyrelsen bör sedan 
rapportera vilka placeringar som gjorts och hur utfallet har blivit i samband med 
årsbokslutet varje höst.  

Beslut om placeringar (både anskaffande och avskaffande) bör beslutas av firmatecknare 
i stadgeenlig ordning. Förslag till beslut ska presenteras av ekonomiansvarig och förslaget 
ska alltid vara i enlighet med denna policy. 



 

Göta studentkårs 
placeringspolicy.
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Typ av styrdokument:  Policy 
Antagen av:  Fullmäktige, 2019-02-04 
Senast reviderad: - 

Göta studentkårs placeringspolicy 

Bakgrund 
Göta studentkår har övertagit kapital från FFS, SLUG och Haga studentkår. Efter en ordentlig 
genomgång av alla tre kårers ekonomi framkom det att kårerna hade en del medel hos 
varsin bank. Numera är Göta studentkårs alla likvida medel samlade på en bank och som 
behöriga personer har tillgång till. Medlen från FFS, SLUG och Haga studentkår har använts 
som en säkerhetsbuffert under uppstarten av den nya organisationen. Hur Göta studentkår 
sedan skulle förvalta de medel som fanns kvar har inte dokumenterats tidigare. Men 
medlen har till viss del används för att betala de underskott som Göta studentkår haft de 
senaste åren. 

Det förekommer även placering av medel när Göteborgs universitet betalar Göta 
studentkårs bidrag för utförande av utbildningsbevakning. Medlen betalas ut en gång om 
året och det finns inget behov av att låta bidraget endast vara på ett konto som inte ger 
avkastning, kårordföranden har tillsammans med Swedbank köpt fonder. Trots att 
kårordföranden aldrig har brutit mot Göta studentkårs värdegrund när de köpt fonder, 
finns det ändå ett behov av att klargöra hur placeringarna skall ske och vilka instruktioner 
som bör följas. 

Syfte 
Göta studentkår skall i framtiden ha en trygg och förutsägbar ekonomi. Policyn skall 
vägleda hur Göta studentkårs medel skall placeras. 

Målsättning 
Det finns ett behov av både långsiktiga och kortsiktiga placeringar i organisationen där 
universitetsbidraget i huvudsak ska placeras kortsiktigt och där kapitalet från tidigare kårer 
i huvudsak ska placeras långsiktigt. 
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De kortsiktiga placeringarna bör ha en låg risk och där avkastning är önskvärd men inte på 
bekostnad av risken eftersom dessa medel är väsentliga för kårens verksamhet det 
innevarande verksamhetsåret. 

De långsiktiga placeringarna bör i huvudsak ha en låg risk, men där en avkastning på 3 % 
per år är en målsättning och där risken kan vara något högre än vid de kortsiktiga 
placeringarna. Detta med tanke på att dessa medel inte i dagsläget krävs för 
organisationens överlevnad utan kan komma att behövas på sikt. 

Långsiktiga placeringars omfattning  
Göta studentkår har sin huvudsakliga inkomst av universitetsbidraget, den står för ca 55-
60% av intäkterna (statistik från åren 2013/14-2015/16). I det fall Göta studentkår skulle mista 
sin status som kår och således gå miste om universitetsbidraget behöver organisationen 
drastiskt förändras för att kunna klara sig. För att kunna ha likviditet att betala anställda 
under uppsägningsperiod samt kunna betala övriga fordringsägare bör studentkåren ha 
en buffert på minst 1 500 000 kr. 

Tillåtna placeringar och etiska aspekter  
Tillåtna placeringar är fonder och aktier som står under Finansinspektionens tillsyn. Det är 
inte tillåtet att låna kapital för att genomföra placeringsinvesteringar.  

Ur etiska perspektiv ska investeringarna helst göras inom kunskapsutvecklingsområden 
som möjliggör ett mer hållbart samhälle. Det är inte tillåtet att placera pengar i områden 
som vapenindustrin, alkohol- och tobaksindustrin, sexindustrin, hazardspel eller fossila 
bränslen eller uranbrytning. Vid placering i blandade aktieportföljer och fonder ska 
Ekonomiansvarig i samband med årsredovisningen så långt det är möjligt kontrollera att 
de etiska aspekterna efterföljs. 

Portföljtillgångsfördelning  
Portföljtillgångsfördelning ska ge en hänvisning för den strategiska tillgångsfördelningen, 
där det långsiktigt eftersträvas att nå vad som är angivet som en normalfördelning. 
Placeringar kan variera mellan högsta och lägsta värden, intervallen möjliggör att få 
manöverutrymme på kortare sikt, beroende på exempelvis marknadsläget. 

Portföjstillgångsfördelning Minimum Normal Maximum 
Räntefonder 50 70 90 
Aktiefonder 10 30 50 
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Förvaltningsorganisation  
Detta dokument ska fastställas av Göta studentkårs fullmäktige och vara uppe till beslut 
minst en gång om året och förändras i enlighet med omvärlden. Kårstyrelsen bör sedan 
rapportera vilka placeringar som gjorts och hur utfallet har blivit i samband med 
årsbokslutet varje höst.  

Beslut om placeringar (både anskaffande och avskaffande) bör beslutas av firmatecknare 
i stadgeenlig ordning. Förslag till beslut ska presenteras av ekonomiansvarig och förslaget 
ska alltid vara i enlighet med denna policy. 
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Författare:  Kårstyrelsen 
Datum 2020-11-23 

§ 4.3 Proposition: Valberedningens 
arbetsordning 

Valberedningen arbetsordning reviderades senast 2018-09-24 och sedan dess har det 
skett en del organisatoriska förändringar inom Göta studentkår, exempelvis angående 
kårstyrelsen sammansättning. Kårstyrelsen ansåg även att dokumentet kunde göras 
tydligare för att underlätta valberedningen arbete.  
 
En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag på en ny arbetsordning med ny struktur och ett 
flertal omformuleringar. 

 
Förslag till beslut 
att anta ”Valberedningens arbetsordning” i sin helhet.  

 

 

 

  



 

Valberedningens 
arbetsordning
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Typ av styrdokument:  Arbetsordning 
Antagen av:  Fullmäktige, 2011-02-23 
Senast reviderad: XXXXXXX 

Valberedningens arbetsordning 

Syfte 
Valberedningens syfte är att bereda val som förrättas av fullmäktige samt val av 
sektionsstyrelseledamöter. Valberedningen ska samla in relevant information från 
kandidater och sammanställa en förordan som presenteras vid konstituerande 
fullmäktigemöte. 

Sammansättning 
Valberedningen består av tre till sex ledamöter som utses av fullmäktige under 
höstterminen. Det är fördelaktigt om samtliga fem av Göta studentkårs sektioner finns 
representerade i valberedningen. Valberedningen utser själva en sammankallare och en 
biträdande sammankallare.  

Beredning av heltidarposter 
Val av heltidarposter sker på konstituerande fullmäktigemöte. Nomineringar till posterna 
inhämtas av valberedningen under februari månad. Valberedningen samlar in information 
från kandidaterna via intervjuer. Kravprofilen för heltidare specificeras i respektive 
uppdragsbeskrivning.  

Beredning av sektionsstyrelseledamöter 
Val av sektionsstyrelseledamöter sker på konstituerande fullmäktigemöte, fyllnadsval kan 
utföras av kårstyrelsen under verksamhetsåret. Nomineringar till sektionsstyrelseledamöter 
inhämtas av valberedningen under februari månad. Valberedningen samlar in information 
från kandidaterna via intervju eller frågeformulär. Valberedningen skall i 
rekryteringsprocessen eftersträva en helhet vad gäller kompetenser och styrkor hos 
sektionsstyrelsen som grupp. 

Förordan 
Valberedningen ska inom sig diskutera kandidaterna och enas om den kandidat som 
anses mest lämplig för respektive uppdrag. Valberedningen ska senast två veckor före 
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fullmäktigesammanträde då val ska hållas lämna fullständigt namnförslag för de val som 
ska förrättas. Förordan ska innehålla en motivering angående varför valberedningen finner 
kandidaten lämplig för uppdraget, relaterat till uppdragsbeskrivning och/eller kravprofil. 
Valberedningen skall i sitt utlåtande till fullmäktige presentera förordade kandidater och 
namnen på övriga kandidater. 

Beaktanden 
> Valberedningen skall beakta att de personer som ska väljas ska vara 

representanter inom Göta studentkår och därför måste dela studentkårens 
värdegrund.  

> Valberedningen bör sträva efter mångfald bland förtroendevalda, avseende  
könsidentitet/könsöverskridande identitet och/eller uttryck samt etnisk bakgrund. 

> Valberedningen bör beakta eventuella andra engagemang och uppdrag som kan 
komma i konflikt med uppdraget inom Göta studentkår. 

Övriga val 
Valberedningen kan ges i uppdrag av fullmäktige eller kårstyrelsen att bereda andra val 
än till heltidarposter och sektionsstyrelseledamöter. Om ett sådant uppdrag utdelas ska 
även instruktioner till valberedningen ingå angående tidsram och kravspecifikationer.  

 



 

Valberedningens 
arbetsordning
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Typ av styrdokument:  Arbetsordning 
Antagen av:  Fullmäktige, 2011-02-23 
Senast reviderad: 2018-09-24 

Valberedningens arbetsordning 

Allmänt 
 

> Valberedningen är det organ som skall sörja för rekryteringen till de poster som skall 
valberedas. 

> Valberedningen arbetar självständigt i relation till styrelsen och övriga organ inom 
Göta studentkår. 

> Valberedningen svarar inför fullmäktige. 
> Utöver denna arbetsordning står det valberedningen fritt att inom sig besluta om 

arbetssätt och fatta övriga för rekryteringsprocessen relevanta beslut. 
> I övrigt regleras valberedningen av Götas studentkårs stadga kapitel 8 

Valberedningen. 

Arbetssätt 
 

> Valberedningen skall i rekryteringsprocessen eftersträva en helhet vad gäller 
kompetenser och styrkor hos styrelsen som grupp. 

> Valberedningen skall sträva efter mångfald i styrelsen, avseende 
sektionstillhörighet, könsidentitet/könsöverskridande identitet och/eller uttryck samt 
etnisk bakgrund. 

> Valberedningen skall i rekryteringsprocessen beakta att de personer som ska väljas 
ska vara representanter för Göta studentkår och därför måste dela studentkårens 
värdegrund. Valberedningen bör också beakta eventuella andra engagemang och 
uppdrag som kan komma i konflikt med uppdraget för Göta studentkår. 

> Valberedningen skall i sitt utlåtande till Fullmäktige presentera både förordade 
kandidater och övriga kandidater. 

> Valberedningen skall arbeta aktivt och uppsökande under hela verksamhetsåret 
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Tidsplan  
 

> Valberedningen ska starta sitt arbete senast i början av januari varje år. 
> Nomineringar till de olika posterna skickas till valberedningen under februari 

månad. 
> Valberedningen skall genomföra intervjuer samt sammanställa en förordan under 

mars månad. 
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§ 4.4 Entledigande av verksamhetsrevisor 
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2020/21, 201208 

 

 

Författare:  Kårstyrelsen 
Datum 2020-11-23 

§ 4.4 Entledigande av 
verksamhetsrevisor 

Kårledningen har vi flertaliga tillfällen under verksamhetsåret försökt att komma i kontakt 
med verksamhetsrevisor Esra Holloway Attaway som fyllnadsvaldes på fullmäktigemöte 6 
(2020-05-19). Ingen kontakt har kunnat etableras vare sig via mejl eller andra kontaktvägar 
och kårstyrelsen finner detta mycket problematiskt.  

Det finns för nuvarande ingen skrivelse om hur en verksamhetsrevisor avsätts men 
förtroendevalda som är utsedda av fullmäktige ska också kunna entledigas av fullmäktige. 

Förslag till beslut 
att entlediga Esra Holloway Attaway från sitt uppdrag som verksamhetsrevisor för 
verksamhetsåret 2020/21.  

att utlysa fyllnadsval till verksamhetsrevisor för verksamhetsåret 2020/21.  
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Författare:  Kårstyrelsen 
Datum 2020-10-14 

§ 4.5 Proposition: Stadgerevidering 
angående rätten att inneha 
förtroendeuppdrag – andra läsningen 

Efter diskussion i fullmäktige önskades en stadgerevidering som gav de personer valda till 
förtroendeuppdrag rätten att slutföra sina uppdrag även om de under mandatperioden 
skulle avbryta eller pausa sina studier. I nuvarande skrivning skulle medlemmar som 
omvandlas till stödmedlemmar automatiskt förlora sin rätt till uppdraget. Då Göta 
studentkår inte vill förlora engagerade personer inom organisationen, eller behöva 
arrangera tidskrävande fyllnadsval, menade fullmäktige att dess personer ska få slutföra 
sina uppdrag. Dock ska fortsatt inte stödmedlemmar kunna väljas i till förtroendeuppdrag. 

Förslag till beslut 
att i Göta studentkårs stadga under § 2.4 ändra: 

”Enskilda personer kan bli stödmedlemmar genom att betala stödmedlemsavgift som 
fastställs av fullmäktige. Stödmedlem har inga rättigheter eller skyldigheter inom kåren.  

Stödmedlem är inte medlem av en sektion” 

till 

 ”Enskilda personer kan bli stödmedlemmar genom att betala stödmedlemsavgift som 
fastställs av fullmäktige. Stödmedlem har inga rättigheter eller skyldigheter inom kåren.  

Stödmedlem är inte medlem av en sektion. 

En fullvärdig medlem som valts till ett förtroendeuppdrag har rätt att slutföra sitt uppdrag 
med ett stödmedlemskap om denne skulle avbryta, eller pausa, sina studier under 
mandatperioden.” 
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§ 4.5 Proposition: Stadgerevidering angående rätten att inneha förtroendeuppdrag 
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att i Göta studentkårs stadga under § 3.2 ändra: 

”Fullmäktige består av upp till 21 ledamöter som utses av Göta studentkårs medlemmar 
genom direkta val. Fullmäktige representerar Göta studentkårs medlemmar. 

Ledamot av fullmäktige måste vara medlem under hela mandatperioden, i annat fall 
entledigas ledamoten från sitt uppdrag i samband med nästa fullmäktigemöte.  

Om en ledamot frånträder sitt uppdrag utses en ersättare i enlighet med Göta studentkårs 
valordning.  

Vid tillfällig frånvaro kan ledamot ersättas av nästa person på listan om ledamoten blivit 
vald genom lista.” 

till 

”Fullmäktige består av upp till 21 ledamöter som utses av Göta studentkårs medlemmar 
genom direkta val. Fullmäktige representerar Göta studentkårs medlemmar.  

Ledamot av fullmäktige måste vara medlem under hela mandatperioden men kan fullfölja 
sitt uppdrag, med ett stödmedlemskap, om ledamotens skulle avbryta, eller pausa, sina 
studier, under mandatperioden.  

Om en ledamot frånträder sitt uppdrag utses en ersättare i enlighet med Göta studentkårs 
valordning.  

Vid tillfällig frånvaro kan ledamot ersättas av nästa person på listan om ledamoten blivit 
vald genom lista.” 
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att i Göta studentkårs stadga under § 6.5 ändra: 

”Sektionsstyrelsens ledamöter ska vara medlemmar av Göta studentkår.” 

till 

Sektionsstyrelsens ledamöter ska vara medlemmar av Göta studentkår. Skulle en 
sektionsstyrelseledamot avbryta, eller pausa, sina studier har denne rätt att fullfölja sitt 
uppdrag med ett stödmedlemskap. 
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§ 4.6 Motion: Överlämning fullmäktige 
Fullmäktigemöte 3 
2020/21, 201208 

 

 

Författare:  Najomi Brezina 
Datum 2020-10-28 

§ 4.6 Motion: Överlämning 
fullmäktige 

Motion inkommen via mejl: 

Som det ser ut idag så har nya ledamöter inom fullmäktige endast en utbildning innan 
deras första fullmäktige möte. Även om en utbildning kan förbereda en nyinvald något så 
tar det tid innan en ledamot är helt insatt i organisationen, oavsett erfarenhet.  Under 
utbildningen saknades det röster från den tidigare fullmäktige och att lära av varandra 
är en viktig del för att organisationen ska kunna utvecklas och att nya invalda får 
möjlighet att föra vidare påbörjat arbete av de tidigare ledamöterna.  
Att försöka hitta ett ramverk för hur man för arbetet vidare till nya är viktigt för 
effektiviteten och det kommer även tillföra en djupare förståelse för det viktiga arbete 
som förs hos fullmäktige. T.ex. skulle man kunna bjuda in tidigare ledamöter i utbildningen 
som sedan kan berätta om deras arbete eller att man skapar någon form av fadderskap 
till nyinvalda. 
 
 
Att-sats: Jag yrkar på att kårstyrelsen får i uppdrag att ta fram en policy för hur man för 
vidare arbetet från tidigare ledamöter i fullmäktige till nya invalda ledamöter.  
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Författare:  Kårstyrelsen 
Datum 2020-11-23 

§ 4.6.1 Kårstyrelsens motionssvar: 
Överlämning fullmäktige 

Kårfullmäktigeledamot Najomi Brezina har inkommit med en motion till kårfullmäktige 
angående att kårfullmäktigeledamöter bör få en mer grundlig överlämning för att bättre 
kunna utföra sitt uppdrag som ledamöter. Kårstyrelsen tackar så mycket för motionen. 

Kårstyrelsen anser att motionen i grunden är ett bra förslag, eftersom många 
kårfullmäktigeledamöter inte känner sig bekväma i sin roll till en början. Kårstyrelsen anser 
dock inte att ett policydokument är korrekt form för reglera denna typ av verksamhet. 
Kanske skulle ett internt rutindokument och ett uppdrag till en ”pilotöverlämning” vara ett 
bättre alternativ.  

Kårstyrelsen diskuterade även lite huruvida kårstyrelse och fullmäktige kan bära den extra 
arbetsbördan, beroende på var ansvaret för denna utbildning/överlämning ska ligga. 
Fullmäktigeledamöter väljs på ideell basis och bör därför inte ha fler arbetsuppgifter än 
rimligt. En annan fundering som är värd att ta i beaktande i frågan är om det finns en risk 
att de avgående fullmäktigeledamöterna färgar de nya i sin uppfattning om vilken riktning 
fullmäktige bör ta i olika frågor. Dock är kårstyrelsen fortsatt positivt inställd till motionen 
och vill därför lägga följande ändringsyrkande: 

Förslag till beslut 
att uppdra kårstyrelsen att ta fram rutiner för överlämning mellan fullmäktigeledamöter. 
 
att anordna ett överlämningstillfälle för fullmäktige 20/21 och 21/22 efter vårterminens 
kårval.   
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§ 4.7 Tider för vårens fullmäktigemöten 
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2020/21, 201208 

 

 

Författare:  Kårpolitisk sekreterare 
Datum 2020-11-26 

§ 4.7 Tider för vårens 
fullmäktigemöten 

På fullmäktigemöte 2 (2020-10-26) inhämtade ledamöters åsikter angående vad som 
ansågs vara lämpliga mötestider och dagar. Tisdagar 17.00 var det som av de flesta 
ansågs vara passande och därmed presenteras förslag:  

Tisdag 2/2 – 17.00 

Tisdag 23/3 – 17.00 

Tisdag 18/5 – 17.00 

 
Förslag till beslut 
att fastställa mötestiderna för vårens fullmäktigemöten efter förslag.  
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§ 5.1 SFS Politiska fokusfråga 
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Författare:  Kårpolitisk sekreterare 
Datum 2020-11-26 

§ 5.1 SFS Politiska fokusfråga 

Göta studentkår har historiskt varit bristfälliga i sin förankring av det nationella arbetet till 
sitt fullmäktige och sina medlemmar. Detta är något vi strävar efter att bli bättre på och 
årets fullmäktige kommer att löpande få information och även diskussion- och 
beslutsunderlag gällande de åsikter som Göta studentkår ska driva nationellt. 

Sveriges förenade studentkårer (SFS) är vårt nationella samarbetsorgan som jobbar med 
påverkansarbete på nationell nivå. Beslut angående deras verksamhet fattas årligen på 
Sverige förenade studentkårers fullmäktige (SFSFUM). Där beslutas, bland annat, budget, 
verksamhetsplan och fokusfrågor. 

SFS har två typer av fokusfrågor: politiska och organisatoriska. Båda dessa löper i 3-åriga 
perioder som överlappar varandra så en ny organisatorisk fråga väljs verksamhetsåren 
innan en ny politisk fokusfråga väljs enligt modellen nedan: 

 

På grund av omständigheterna med covid-19 beslutade extra SFSFUM (2-4 oktober 2020) 
att förlänga nuvarande politisk fokusfråga och flytta valet av ny fokusfråga till SFSFUM 2021 
som hålls 23-25 april 2021. Framtagandet av denna nya politiska fokusfråga pågår just nu 
och ett antal olika förlag har lyfts från medlemskårerna. Dessa presenteras nedan.  
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Namn (kan ändras) Beskrivning / motivering 

Hög kvalitet i utbildning Denna fråga inkom i många former från 
medlemskårer. Även digital utbildningskvalitet kom 
upp som ett ämne bland inspelen och kan 
inkorporeras här. Frågan kan handla om 
högskolepedagogik, examination, mm. En utmaning 
med denna fråga är att många aspekter är 
lämpligare att driva på lärosätesnivå och inte av SFS, 
detta måste tas i beaktande när fokusfrågan 
formuleras. 

Akademisk frihet och autonomi Förslag som kom upp i styrelsens diskussioner. En 
ibland dold men alltid angelägen fråga är hur 
lärosätenas relation till staten och politiken ska vara. 
Här sker just nu många diskussioner, inte 
minst utifrån de tendenser vi ser i vår omvärld och 
utvecklingen av politiken i Sverige om ökad politisk 
styrning på faktalösa grunder. Samtidigt har SFS ett 
behov av fortsatt inflytande via politiken framöver - 
därav frågans komplexitet. 
Det finns även ett behov av att motverka bilden av 
studenter som produkter för det omgivande 
samhället. Detta är en fråga med många aspekter, 
både gällande styrningen av lärosäten, frihet i 
forskning och utbildning, samt studenters möjlighet att 
påverka sin utbildning. 

Finansiering av studier Denna fråga är en ihopslagning av flera frågor som rör 
studenters ekonomiska förutsättningar på olika sätt. 
Flera inspel från medlemskårer berörde 
studiemedelssystemet, men frågan kan även handla 
om bostadsbidrag, kostnader vid VFU, doktoranders 
finansiering mm. 

 
Diskussionsfrågor:  

> Hur ser ni på förslagen? 
> Vilken fråga tycker ni att Göta studentkår ska driva/stötta? 
> Är det specifika delar av någon fråga vi ska se till att få med (mer konkreta mål)? 
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