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Protokoll: Fullmäktigemöte 2 –
Verksamhetsåret 2020/21
Datum: 2020-10-27
Tid: 16.30
Plats: Zoom
Kallade: Fullmäktige 20/21, kallelse@gota.gu.se, Göta studentkårs verksamhetsrevisorer
KOK K
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§1

Preliminärer

§ 1.1

Mötets öppnande och behöriga utlysande
Föredragande: Kårordförande

Sandra Magnusson öppnar mötet klockan

Fullmäktige beslutar

16.43.
att anse mötet behörigen utlyst.

§ 1.2

Val av mötesordförande
Föredragande: Kårordförande

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att välja Lucas Fritzon till mötesordförande.

att välja Lucas Fritzon till mötesordförande.

§ 1.3

Val av mötessekreterare
Föredragande: Mötesordförande

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att välja Sara Bergh till mötessekreterare.

att välja Sara Bergh till mötessekreterare.

§ 1.4

Val av rösträknare tillika justerare
Föredragande: Mötesordförande

Mötet föreslår

Fullmäktige beslutar

att välja David Thomsen och Robert

att välja David Thomsen och Robert

Johnsson till rösträknare tillika justerare av

Johnsson till rösträknare tillika justerare av

dagens protokoll.

dagens protokoll.
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§ 1.5

Avsägelser
Föredragande: Mötessekreterare

Inga avsägelser har inkommit.

Fullmäktige beslutar
att lägga avsägelserna till handlingarna.

§ 1.6

Justering av röstlängd
Föredragande: Mötessekreterare

Mötessekreterare föreslår

Fullmäktige beslutar

att fastställa röstlängden till 17 stycken

att fastställa röstlängden till 17 stycken

röstberättigade ledamöter.

röstberättigade ledamöter.

§ 1.7

Adjungeringar
Föredragande: Mötesordförande

Kårstyrelsen föreslår

Fullmäktige beslutar

att hålla ett öppet möte för alla Göta

att hålla ett öppet möte för alla Göta

studentkårs medlemmar.

studentkårs medlemmar.

§ 1.8

Godkännande av föredragningslistan
Föredragande: Mötessekreterare

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att godkänna föredragningslistan.

att godkänna föredragningslistan.

§ 1.9

Föregående mötesprotokoll
Föredragande: Mötesordförande

Föregående mötesprotokoll är justerat

Fullmäktige beslutar

samt utskickat.
att lägga föregående mötesprotokoll till
handlingarna.
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Sluttid idag

§ 1.10

Föredragande: Mötesordförande

Mötesordförande föreslår

Fullmäktige beslutar

att sikta på 20.00.

att sikta på 20.00.

§2

Rapporter

§ 2.1

Heltidarrapporter
Föredragande: Kårstyrelsen

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 2.2

Sveriges förenade studentkårer
Föredragande: Delegationen

Dras muntligt.

Fullmäktige beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

§3

Valärenden

§ 3.1

Val av eventansvarig
Föredragande: Kårstyrelsen

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar
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att välja Ebba Callenberg till eventansvarig

att välja Ebba Callenberg till eventansvarig

från 2 november och för resterande

från 2 november och för resterande

verksamhetsår 20/21.

verksamhetsår 20/21.

Leonardo Rhedin (medlem)
Yrkar på att välja Leonardo Rhedin till
eventansvarig för resterande
verksamhetsår 20/21.

§ 3.2

Val till valnämnden
Föredragande: Kårstyrelsen

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att välja Felicia Ekelund till valnämnden.

att välja Felicia Ekelund till valnämnden.

att välja Harry Roll till valnämnden.

att välja Harry Roll till valnämnden.

att välja Anton Karlsson Rask till

att välja Anton Karlsson Rask till

valnämnden.

valnämnden.

§ 3.3

Val till valberedningen
Föredragande: Kårstyrelsen

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att välja Annika Gren till valberedningen.

att välja Annika Gren till valberedningen.

§4

Beslutsärenden

§ 4.1

Nytt rapporteringsformat till fullmäktige
Föredragande: Kårpolitisk sekreterare

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar
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att anta mallen för

att anta mallen för

verksamhetsrapportering.

verksamhetsrapportering.

att kårstyrelsen inför varje fullmäktige

att kårstyrelsen inför varje fullmäktige

sammanställer en rapport, enligt mallen,

sammanställer en rapport, enligt mallen,

och sänder ut den till fullmäktige.

och sänder ut den till fullmäktige.

§ 4.2

Förslag till stadgerevidering: stödmedlemmar –
första läsningen
Föredragande: Kårstyrelsen

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att i Göta studentkårs stadga under § 2.4

att ta besluten i klump.

ändra:
”Enskilda personer kan bli stödmedlemmar

att i Göta studentkårs stadga under § 2.4

genom att betala stödmedlemsavgift som

ändra:

fastställs av fullmäktige. Stödmedlem har

”Enskilda personer kan bli stödmedlemmar

inga rättigheter eller skyldigheter inom

genom att betala stödmedlemsavgift som

kåren.

fastställs av fullmäktige. Stödmedlem har
inga rättigheter eller skyldigheter inom

Stödmedlem är inte medlem av en sektion”

kåren.

Till

Stödmedlem är inte medlem av en sektion”

”Enskilda personer kan bli stödmedlemmar

Till

genom att betala stödmedlemsavgift som
fastställs av fullmäktige. Stödmedlem har

”Enskilda personer kan bli stödmedlemmar

inga rättigheter eller skyldigheter inom

genom att betala stödmedlemsavgift som

kåren.

fastställs av fullmäktige. Stödmedlem har

Stödmedlem är inte medlem av en sektion.

inga rättigheter eller skyldigheter inom
kåren.

En fullvärdig medlem som valts till ett
förtroendeuppdrag har rätt att slutföra sitt

Stödmedlem är inte medlem av en sektion.

uppdrag med ett stödmedlemskap om
denne skulle avbryta, eller pausa, sina

En fullvärdig medlem som valts till ett

studier under mandatperioden.”

förtroendeuppdrag har rätt att slutföra sitt
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att i Göta studentkårs stadga under § 3.2

uppdrag med ett stödmedlemskap om

ändra:

denne skulle avbryta, eller pausa, sina

”Fullmäktige består av upp till 21 ledamöter

studier under mandatperioden.”

som utses av Göta studentkårs
medlemmar genom direkta val.

att i Göta studentkårs stadga under § 3.2

Fullmäktige representerar Göta

ändra:

studentkårs medlemmar.

”Fullmäktige består av upp till 21 ledamöter
som utses av Göta studentkårs

Ledamot av fullmäktige måste vara

medlemmar genom direkta val.

medlem under hela mandatperioden, i

Fullmäktige representerar Göta

annat fall entledigas ledamoten från sitt

studentkårs medlemmar.

uppdrag i samband med nästa
fullmäktigemöte.

Ledamot av fullmäktige måste vara
medlem under hela mandatperioden, i

Om en ledamot frånträder sitt uppdrag

annat fall entledigas ledamoten från sitt

utses en ersättare i enlighet med Göta

uppdrag i samband med nästa

studentkårs valordning.

fullmäktigemöte.

Vid tillfällig frånvaro kan ledamot ersättas

Om en ledamot frånträder sitt uppdrag

av nästa person på listan om ledamoten

utses en ersättare i enlighet med Göta

blivit vald genom lista.”

studentkårs valordning.

till

Vid tillfällig frånvaro kan ledamot ersättas
av nästa person på listan om ledamoten

”Fullmäktige består av upp till 21 ledamöter

blivit vald genom lista.”

som utses av Göta studentkårs
medlemmar genom direkta val.

till

Fullmäktige representerar Göta
studentkårs medlemmar.

”Fullmäktige består av upp till 21 ledamöter

Ledamot av fullmäktige måste vara

som utses av Göta studentkårs

medlem under hela mandatperioden men

medlemmar genom direkta val.

kan fullfölja sitt uppdrag, med ett

Fullmäktige representerar Göta

stödmedlemskap, om ledamotens skulle

studentkårs medlemmar.

avbryta, eller pausa, sina studier, under

Ledamot av fullmäktige måste vara

mandatperioden.

medlem under hela mandatperioden men
kan fullfölja sitt uppdrag, med ett

Om en ledamot frånträder sitt uppdrag

stödmedlemskap, om ledamotens skulle

utses en ersättare i enlighet med Göta

avbryta, eller pausa, sina studier, under

studentkårs valordning.

mandatperioden.
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Vid tillfällig frånvaro kan ledamot ersättas

Om en ledamot frånträder sitt uppdrag

av nästa person på listan om ledamoten

utses en ersättare i enlighet med Göta

blivit vald genom lista.”

studentkårs valordning.

att i Göta studentkårs stadga under § 6.5

Vid tillfällig frånvaro kan ledamot ersättas

ändra:

av nästa person på listan om ledamoten

”Sektionsstyrelsens ledamöter ska vara

blivit vald genom lista.”

medlemmar av Göta studentkår.”
att i Göta studentkårs stadga under § 6.5
till

ändra:
”Sektionsstyrelsens ledamöter ska vara

Sektionsstyrelsens ledamöter ska vara

medlemmar av Göta studentkår.”

medlemmar av Göta studentkår. Skulle en
sektionsstyrelseledamot avbryta, eller

till

pausa, sina studier har denne rätt att
fullfölja sitt uppdrag med ett

Sektionsstyrelsens ledamöter ska vara

stödmedlemskap.

medlemmar av Göta studentkår. Skulle en
sektionsstyrelseledamot avbryta, eller

Mötespresidiet

pausa, sina studier har denne rätt att

Yrkar på att ta besluten i klump.

fullfölja sitt uppdrag med ett
stödmedlemskap.

§ 4.3

Förslag till stadgerevidering: verksamhetsrevisor –
andra läsningen
Föredragande: Kårstyrelsen

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att i Göta studentkår stadga under § 2.2

att i Göta studentkår stadga under § 2.2

ändra: ”att kandidera till fullmäktige,

ändra: ”att kandidera till fullmäktige,

Kårstyrelsen, sektionsstyrelse,

Kårstyrelsen, sektionsstyrelse,

valberedning, valnämnd och

valberedning, valnämnd och

verksamhetsrevisor” till ”att kandidera till

verksamhetsrevisor” till ”att kandidera till

fullmäktige, Kårstyrelsen, sektionsstyrelse,

fullmäktige, Kårstyrelsen, sektionsstyrelse,

valberedning och valnämnd”

valberedning och valnämnd”
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§5

Diskussionsärenden

§ 5.1

Medlemmars rätt och förmåner
Föredragande: Kårstyrelsen

En fråga uppkommer om var studenter
hänvisas om de inte är medlemmar?
Sandra Magnusson (Kårordförande)
Förklarar att student- och
doktorandombuden på GUS finns för att
stötta studenter. Studenten själv kan också
driva ett eget ärende. Dock skulle en
sektionsordförande eller dylikt kunna ge
extra stöd och driva ärenden mot
universitetet på ett annat sätt.
Rasmus Lukk (Ledamot)
Ifrågasätter om den huruvida lagstadgade
rätten och vår egen stadga talar om att vi
ska representera alla studenter och om
det finns det en motsättning?
Sara Bergh (Kårpolitisk sekreterare)
Förklarar skillnaden i att legen gäller att
Göta studentkår ska representera och föra
alla studententers talan men inte
nödvändigtvis företräda alla studenter i
specifika ärenden. Det är ett uppdrag som
studentkåren egentligen inte avkrävs göra
för någon student men som Göta alltid
gjort för samtliga.
Flera ledamöter anser att studentkåren
borde finns till för alla studenter, medlem
eller inte.
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Jaqueline Darnakas (Kognitiv Aktion)
Undrar om man kan lägga frågan mer på
studenter som vill vara med och driva
utbildningsbevakning. Om det är så att det
tar tid från heltidarna.
Hampus Haugland (Ledamot)
Påpekar att om mycket tid läggs på
ärenden så kanske det är något som ska
vara en medlemsexklusiv förmån.
Viktor Arohlén (Ledamot)
Står bakom att endast föra medlemmars
ärenden. ”Alla studenter” ska representeras
men studentärenden ligger egentligen inte
som något som Göta studentkår har
patent på. Kåren ska inte behöva jobba
med en fråga som egentligen alla kan
jobba med.
Sandra Magnusson (Kårordförande)
Ett fackförbund förhandlar fram löner för
alla som arbetar där men går bara in och
hjälper medlemmar i specifika ärenden.
Det är en ganska lik och jämförbar
situation. Finns en risk att studenter tar
studentkåren för given.
Ledamöterna diskuterar den
medlemsrekryterande aspekten av frågan.
Delade meningar om det ska vara fokuset.
Viktor Arohlén (Ledamot)
Menar att det är viktigt för identiteten för
en studentkår att vi är de som för
medlemmars ärenden framåt. Det går att
spetsa anledningen för att gå med i Göta
studentkår genom att kunna erbjuda
denna typ av tjänst.
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Fullmäktige undrar om det är en stor
arbetsbelastning för heltidarna att hantera
studentärenden. Arvid Danielsson och
Felix Larsvik säger att det är svårt att
uppskatta hur mycket arbete det
motsvarar i timmar men menar att det är
en hel del jobb. Felix tycker dock att det
känns som en bra grej att studenten som
tiden läggs på också är medlem.
Hampus Haugland (Ledamot)
Genom att vara medlem så visar man att
man står bakom kåren. Det borde vara
självklart att vara medlem.
Flera ledamöter diskuterar huruvida det
lilla extra borde vara reserverat för
medlemmar. Samtidigt är
utbildningsfrågor så viktiga och alla
studenter ska visas i riktning. Kanske kan
grundläggande hjälp erbjudas till alla
studenter men att erbjuda en mer
personlig hjälp till våra medlemmar: vara
med på möten osv.
Axel Andersson (Valfri dryck på kåren)
Lyfter frågan om utbildning kontra event?
Ska insparken vara medlemsexklusiv? Det
är en konstig gräns att dra om vi inte drar
det gällande allt.
Robert Johnsson (Enighetsalliansen)
Angående gränsdragningar. Listan har
diskuterat och gjort en uppdelning mellan
utbildningsbevakning och studiesocialt. På
det studiesociala ser det ganska bra ut
med biljettprissubventioneringar och så
vidare. Inspark och andra sociala event
borde vara öppna för alla studenter för att
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kunna skapa en bra bild av Göta
studentkår.
Viktor Arohlén (Ledamot)
Undrar hur frågan tas vidare? Det är en
stor bredd i frågan. Presentera ett förslag
för mer konkret diskussion? Hur kommer
det fungera för uteslutna medlemmar?
Najomi Brazina (Ledamot)
Önskar att kårstyrelsen kollar upp statistik
och beräknar hur mycket tid som läggs på
studentärenden för att kunna underbygga
ett beslut framöver.

§ 5.2

Tider för vårens fullmäktigemöten
Föredragande: Kårpolitisk sekreterare

Fullmäktige uttrycker att tisdagar är bra
mötesdagar och mötena inte bör starta
tidigare än 16.30. Kårpolitisk sekreterare tar
fram ett förslag till nästa möte.

§6

Övriga frågor

§ 6.1

Överlämning för fullmäktige

Najomi Brazina (Ledamot) efterfrågar
överlämning för fullmäktige. Kommer att
skicka in en motion om detta.

§ 6.1

Kommunikation i fullmäktige
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Fullmäktige har skapat en slackkanal och
kårstyrelsen rekommenderar att alla nya
ledamöter bjuds in och att den börjar
användas.

§7

Mötets avslutande

§ 7.1

Mötesutvärdering
Föredragande: Mötesordförande

Härligt med ett fullsatt fullmäktige. Mycket
bra diskussioner.

§ 7.2

Mötets avslutande
Föredragande: Mötesordförande

Lucas Fritzon avslutar mötet klockan 20.05.

Justering av protokoll

Lucas Fritzon,

Sara Bergh,

Mötesordförande

Mötessekreterare

David Thomsen,

Robert Johnsson,

Justerare

Justerare
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Röstlängd: Fullmäktigemöte 2
verksamhetsåret 2020/21
Mötet skedde i zoom och det var svårt att notera om övriga närvarande var med under
hela eller delar av mötet.

Röstlängd = 8 stycken röstberättigade ledamöter.
Enskilda ledamöter:

Valfri dryck på kåren:

David Thomsen*

Axel Andersson*

Viktor Arohlén*
Najomi Brazina*

Kognitiv Aktion:

Rasmus Lukk*

Jaqueline Darnakas*

Hampus Haugland*

Emelie Aalto*

Tova Tabacsko*

Alexander Wåhlander*

Rasmus Andersson*

The SEM party:

Enighetsalliansen:

Johnny Hamnesjö Olausson*

Robert Johnsson*

David Lindgren*

William Palmér*
Alex-Julius Malmqvist*

Humlistan:
Karlona Tecza*

Kårstyrelsen:
Sandra Magnusson

Arvid Danielsson

Araz Farkosh

Felix Larsvik

Sara Bergh

Daniel Johansson

Louise Källström

Lovisa Theander
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Talmanspresidium
Lucas Fritzon

Verksamhetsrevisor:
-
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Protokoll: Fullmäktigemöte 3 –
Verksamhetsåret 2020/21
Datum: 2020-12-08
Tid: 16.30
Plats: Zoom
Kallade: Fullmäktige 20/21, kallelse@gota.gu.se, Göta studentkårs verksamhetsrevisorer
KOK K

Närvarande:
Enskilda ledamöter:

Valfri dryck på kåren:

Kårstyrelsen:

David Thomsen*

Axel Andersson*

Sandra Magnusson

Viktor Arohlén*

Araz Farkosh

Najomi Brazina*

Kognitiv Aktion:

Rasmus Lukk*
Hampus Haugland*
Rasmus Andersson*
Jonatan Dovner*

Enighetsalliansen:
Robert Johnsson*
William Palmér*
Alex-Julius Malmqvist*

Jaqueline Darnakas*
Emelie Aalto*

Sara Bergh
Arvid Danielsson
Felix Larsvik

Alexander Wåhlander*

Daniel Johansson

The SEM party:

Olle Anthin

Johnny Hamnesjö
Olausson*

Lovisa Theander¨

Talmanspresidium
Lucas Fritzon

David Lindgren*

Jonathan Thor

Humlistan:

Verksamhetsrevisor:

Karlona Tecza*

-

Bilagor: Bilaga 1: röstlängd och övriga närvarande

*= Röstberättigade
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§1

Preliminärer

§ 1.1

Mötets öppnande och behöriga utlysande
Föredragande: Kårordförande

Sandra Magnusson öppnar mötet klockan

Fullmäktige beslutar

16.43.
att anse mötet behörigen utlyst.

§ 1.2

Val av mötesordförande
Föredragande: Kårordförande

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att välja Lucas Fritzon och Jonathan Thor

att välja Lucas Fritzon och Jonathan Thor

till mötesordförande.

till mötesordförande.

§ 1.3

Val av mötessekreterare
Föredragande: Mötesordförande

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att välja Sara Bergh till mötessekreterare.

att välja Sara Bergh till mötessekreterare.

§ 1.4

Val av rösträknare tillika justerare
Föredragande: Mötesordförande

Mötet föreslår

Fullmäktige beslutar

att välja Viktor Arohlén och Emelie Aalto till

att välja Viktor Arohlén och Emelie Aalto till

rösträknare tillika justerare av dagens

rösträknare tillika justerare av dagens

protokoll.

protokoll.
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§ 1.5

Avsägelser
Föredragande: Mötessekreterare

Följande personer har avsagt sig sitt

Fullmäktige beslutar

förtroendeuppdrag inom Göta
studentkår:
>

att lägga avsägelserna till handlingarna.

Fabian Håkansson,
Fullmäktigeledamot

§ 1.6

Justering av röstlängd
Föredragande: Mötessekreterare

Mötessekreterare föreslår

Fullmäktige beslutar

att fastställa röstlängden till 14 stycken

att fastställa röstlängden till 14 stycken

röstberättigade ledamöter.

röstberättigade ledamöter.

§ 1.7

Adjungeringar
Föredragande: Mötesordförande

Kårstyrelsen föreslår

Fullmäktige beslutar

att hålla ett öppet möte för alla Göta

att hålla ett öppet möte för alla Göta

studentkårs medlemmar.

studentkårs medlemmar.

§ 1.8

Godkännande av föredragningslistan
Föredragande: Mötessekreterare

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att godkänna föredragningslistan.

att godkänna föredragningslistan.
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Föregående mötesprotokoll

§ 1.9

Föredragande: Mötesordförande

Föregående mötesprotokoll är ännu ej

Fullmäktige beslutar

justerat på grund av omständigheterna
kring Covid-19. Det kommer att vara löst till

att lämna punkten.

FUM 4.

Sluttid idag

§ 1.10

Föredragande: Mötesordförande

Mötesordförande föreslår

Fullmäktige beslutar

att sikta på 20.00.

att sikta på 20.00.

Jonathan Dovner justeras in. Röstlängden är nu 15.

§2

Rapporter

§ 2.1

Ekonomisk kvartalsrapport
Föredragande: Erika Darljung

Det skriftliga underlaget presenteras av

Fullmäktige beslutar

ekonomiansvarig Erika Darljung.
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 2.2

Placeringsrapport
Föredragande: Erika Darljung

Det skriftliga underlaget presenteras av

Fullmäktige beslutar

ekonomiansvarig Erika Darljung.
att lägga rapporten till handlingarna.
Axel Andersson (Valfri dryck på kåren)
uppmuntrar kårstyrelsen att ta med frågan
om vad kapitalet ska användas
till/investeras i.
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§ 2.3

Medlemsstatistik
Föredragande: Anneli Arohlén

Det skriftliga underlaget presenteras av

Fullmäktige beslutar

medlemsansvarig Anneli Arohlén.
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 2.4

Verksamhetsrapport
Föredragande: Kårstyrelsen

Det skriftliga underlaget presenteras av

Fullmäktige beslutar

kårpolitisk sekreterare Sara Bergh.
att lägga rapporten till handlingarna.
Fullmäktige lyfter en fråga angående
arbetsmarknadsmässan Inspire i relation
till Covid-19.
Leonardo Rhedin (projekledare) förklarar
att mässan kommer vara ett helt digitalt
event.

§ 2.5

Covid-19 Lägesrapport
Föredragande: Kårledning

Kårledningen presenterar åtgärder som

Fullmäktige beslutar

tagit i och med de lokala råden för västra
götalandsregionen som kom 29e oktober:
>

att lägga rapporten till handlingarna.

Heltidare och personal arbetar
hemifrån

>

Kontoren är stängda

>

Samtliga fysiska event är inställda
(även föreningarnas egna event).

Kårledningen jobbar med att försöka
skapa god arbetsmiljö fysisk och psykisk flr
både personal och heltidare. Några
exempel ges.
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Ett beslut har fattats om att insparken
VT2021 kommer att vara enbart digital.
Jobbar mycket med att driva frågan om
säkra tentamen och moment gentemot
Göteborgs universitet. Detta sker
framförallt med och genom GUS.
Felix Larsvik (kårstyrelsen):
Mycket frågor från studenter. Jobbat för
rimliga villkor för VFU. Det går nu
exempelvis att frångå närvarokravet.

§3

Valärenden

§ 3.1

Val till valberedningen
Föredragande: Kårstyrelsen

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att lämna punkten.

att lämna punkten.

Mötet ajourneras 10 minuter till 17.40.

§4

Beslutsärenden

Axel Andersson och Viktor Arohlén justeras ut. Rasmus Andersson justeras in.
Röstlängden består av 14 personer.

Adress

Kontakt

Digitalt

Götabergsgatan 17

031-708 44 40

gotastudentkar.se

411 34 Göteborg

info@gota.gu.se

@gotastudentkar

Transaktion 09222115557440367032

Signerat SB, LF, JT, EA, VA

PROTOKOLL: FULLMÄKTIGE | SIDA 7/15
JUSTERING AV PROTOKOLL

§ 4.1

Ansvarsfrihet för kårstyrelsen 19/20
Föredragande: Kårstyrelsen

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att ge kårstyrelsen 2019/20 ansvarsfrihet.

att ge kårstyrelsen 2019/20 ansvarsfrihet.

att lägga verksamhetsberättelse 2019/20

att lägga verksamhetsberättelse 2019/20

till handlingarna.

till handlingarna.

att lägga årsredovisning för

att lägga årsredovisning för

verksamhetsåret 2019/20 till handlingarna.

verksamhetsåret 2019/20 till handlingarna.

att lägga ekonomisk revisionsberättelse

att lägga ekonomisk revisionsberättelse

för verksamhetsåret 2019/20 till

för verksamhetsåret 2019/20 till

handlingarna.

handlingarna.

att lägga revisionsrapport från

att lägga revisionsrapport från

verksamhetsrevisor för verksamhetsåret

verksamhetsrevisor för verksamhetsåret

18/19 till handlingarna.

18/19 till handlingarna.

Axel Andersson och Viktor Arohlén justeras in. Röstlängden är nu 16.

§ 4.2

Proposition: Placeringspolicy
Föredragande: Kårstyrelsen

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att anta förslagna revideringar i Göta

att anta förslagna revideringar i Göta

studentkårs placeringspolicy.

studentkårs placeringspolicy.

§ 4.3

Proposition: Valberedningens arbetsordning
Föredragande: Kårstyrelsen

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att anta ”Valberedningens arbetsordning” i

att anta ”Valberedningens arbetsordning” i

sin helhet.

sin helhet.

Adress

Kontakt

Digitalt

Götabergsgatan 17

031-708 44 40

gotastudentkar.se

411 34 Göteborg

info@gota.gu.se

@gotastudentkar

Transaktion 09222115557440367032

Signerat SB, LF, JT, EA, VA

PROTOKOLL: FULLMÄKTIGE | SIDA 8/15
JUSTERING AV PROTOKOLL

§ 4.4

Proposition: Entledigande verksamhetsrevisor
Föredragande: Kårstyrelsen

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att entlediga Esra Holloway Attaway från

att entlediga Esra Holloway Attaway från

sitt uppdrag som verksamhetsrevisor för

sitt uppdrag som verksamhetsrevisor för

verksamhetsåret 2020/21.

verksamhetsåret 2020/21.

att utlysa fyllnadsval till

att utlysa fyllnadsval till

verksamhetsrevisor för verksamhetsåret

verksamhetsrevisor för verksamhetsåret

2020/21.

2020/21.

§ 4.5

Förslag till stadgerevidering: stödmedlemmar –
andra läsningen
Föredragande: Kårstyrelsen

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att i Göta studentkårs stadga under § 2.4

att ta besluten i klump.

ändra:
”Enskilda personer kan bli stödmedlemmar

att i Göta studentkårs stadga under § 2.4

genom att betala stödmedlemsavgift som

ändra:

fastställs av fullmäktige. Stödmedlem har

”Enskilda personer kan bli stödmedlemmar

inga rättigheter eller skyldigheter inom

genom att betala stödmedlemsavgift som

kåren.

fastställs av fullmäktige. Stödmedlem har
inga rättigheter eller skyldigheter inom

Stödmedlem är inte medlem av en sektion”

kåren.

Till

Stödmedlem är inte medlem av en sektion”

”Enskilda personer kan bli stödmedlemmar

Till

genom att betala stödmedlemsavgift som
fastställs av fullmäktige. Stödmedlem har

”Enskilda personer kan bli stödmedlemmar

inga rättigheter eller skyldigheter inom

genom att betala stödmedlemsavgift som

kåren.

fastställs av fullmäktige. Stödmedlem har
inga rättigheter eller skyldigheter inom

Stödmedlem är inte medlem av en sektion.

kåren.
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En fullvärdig medlem som valts till ett

Stödmedlem är inte medlem av en sektion.

förtroendeuppdrag har rätt att slutföra sitt
uppdrag med ett stödmedlemskap om

En fullvärdig medlem som valts till ett

denne skulle avbryta, eller pausa, sina

förtroendeuppdrag har rätt att slutföra sitt

studier under mandatperioden.”

uppdrag med ett stödmedlemskap om
denne skulle avbryta, eller pausa, sina

att i Göta studentkårs stadga under § 3.2

studier under mandatperioden.”

ändra:
”Fullmäktige består av upp till 21 ledamöter

att i Göta studentkårs stadga under § 3.2

som utses av Göta studentkårs

ändra:

medlemmar genom direkta val.

”Fullmäktige består av upp till 21 ledamöter

Fullmäktige representerar Göta

som utses av Göta studentkårs

studentkårs medlemmar.

medlemmar genom direkta val.
Fullmäktige representerar Göta

Ledamot av fullmäktige måste vara

studentkårs medlemmar.

medlem under hela mandatperioden, i
annat fall entledigas ledamoten från sitt

Ledamot av fullmäktige måste vara

uppdrag i samband med nästa

medlem under hela mandatperioden, i

fullmäktigemöte.

annat fall entledigas ledamoten från sitt
uppdrag i samband med nästa

Om en ledamot frånträder sitt uppdrag

fullmäktigemöte.

utses en ersättare i enlighet med Göta
studentkårs valordning.

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

Vid tillfällig frånvaro kan ledamot ersättas

studentkårs valordning.

av nästa person på listan om ledamoten
blivit vald genom lista.”

Vid tillfällig frånvaro kan ledamot ersättas
av nästa person på listan om ledamoten

till

blivit vald genom lista.”

”Fullmäktige består av upp till 21 ledamöter

till

som utses av Göta studentkårs
medlemmar genom direkta val.

”Fullmäktige består av upp till 21 ledamöter

Fullmäktige representerar Göta

som utses av Göta studentkårs

studentkårs medlemmar.

medlemmar genom direkta val.

Ledamot av fullmäktige måste vara

Fullmäktige representerar Göta

medlem under hela mandatperioden men

studentkårs medlemmar.

kan fullfölja sitt uppdrag, med ett

Ledamot av fullmäktige måste vara

stödmedlemskap, om ledamotens skulle

medlem under hela mandatperioden men
kan fullfölja sitt uppdrag, med ett
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avbryta, eller pausa, sina studier, under

stödmedlemskap, om ledamotens skulle

mandatperioden.

avbryta, eller pausa, sina studier, under
mandatperioden.

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

Om en ledamot frånträder sitt uppdrag

studentkårs valordning.

utses en ersättare i enlighet med Göta
studentkårs valordning.

Vid tillfällig frånvaro kan ledamot ersättas
av nästa person på listan om ledamoten

Vid tillfällig frånvaro kan ledamot ersättas

blivit vald genom lista.”

av nästa person på listan om ledamoten
blivit vald genom lista.”

att i Göta studentkårs stadga under § 6.5
ändra:

att i Göta studentkårs stadga under § 6.5

”Sektionsstyrelsens ledamöter ska vara

ändra:

medlemmar av Göta studentkår.”

”Sektionsstyrelsens ledamöter ska vara
medlemmar av Göta studentkår.”

till
till
Sektionsstyrelsens ledamöter ska vara
medlemmar av Göta studentkår. Skulle en

Sektionsstyrelsens ledamöter ska vara

sektionsstyrelseledamot avbryta, eller

medlemmar av Göta studentkår. Skulle en

pausa, sina studier har denne rätt att

sektionsstyrelseledamot avbryta, eller

fullfölja sitt uppdrag med ett

pausa, sina studier har denne rätt att

stödmedlemskap.

fullfölja sitt uppdrag med ett
stödmedlemskap.

Mötespresidiet
Yrkar på att ta besluten i klump.
Mötet ajourneras i 30 min till 19.00.

§ 4.6

Motion: Överlämning fullmäktige
Föredragande: Najomi Brezina

Najomi Brezinas motion:

Fullmäktige beslutar

att kårstyrelsen får i uppdrag att ta fram

att uppdra kårstyrelsen att ta fram rutiner

en policy för hur man för vidare arbetet

för överlämning mellan

från tidigare ledamöter i fullmäktige till nya

fullmäktigeledamöter.

invalda ledamöter.
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Kårstyrelsens ändringsyrkande:

att anordna ett överlämningstillfälle för
fullmäktige 20/21 och 21/22 efter

att uppdra kårstyrelsen att ta fram rutiner

vårterminens kårval.

för överlämning mellan
fullmäktigeledamöter.
att anordna ett överlämningstillfälle för
fullmäktige 20/21 och 21/22 efter
vårterminens kårval.

§ 4.7

Tider för vårens fullmäktigemöten
Föredragande: Kårpolitisk sekreterare

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att fastställa mötestiderna för vårens

att fastställa mötestiderna för vårens

fullmäktigemöten efter förslag.

fullmäktigemöten efter förslag.

§5

Diskussionsärenden

§ 5.1

SFS politiska fokusfråga
Föredragande: Kårstyrelsen

Flera ledamöter: har aning svårt att förstå
vad fokusfrågorna innebär och önskar lite
förtydligande.
Axel Andersson (valfri dryck på kåren)
Sitter i SFS styrelse och förklarar att
finansiering av studier handlar om CSN,
bostadsbidrag till studenter, kostnader vid
VFU och studieavgifter för internationella
studenter. Hänvisar till SFS principprogram
för vidare information angående vad SFS
tycker i vissa frågor och vad som därmed
skulle kunna drivas.
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Akademisk frihet menar han är luddigt.
Högskoleförordningen ändras nu och
akademisk frihet skrivs in. Politiken ska inte
få exempelvis förbjuda olika ämnen. Vem
ska styra universitetet? Vilka ska ha
inflytande? Andra ska inte utöva
påtryckningar på universitetet, inte heller
företag eller andra organisationer.
William Palmér (Enighetsalliansen)
Tycker Göta ska driva frågan hög kvalitet i
utbildning med fokus på digital
utbildningskvalitet. Lärare känns inte
utrustade med utrustning (mikrofoner). Det
borde pushas på att sådant ska finnas
tillgängligt.
Najomi Brezina (Ledamot)
Undrar vad har medlemmarna att säga
om frågan? Går det att hämta in åsikter på
något sätt?
David Thomsen (Ledamot)
Om finansiering av studier väljs så borde
åldersspannet gällande bostadsbidrag ses
över.
Jonatan Dovner (Ledamot)
Finansiering av studier: Kurslitteratur är den
dyraste litteraturen som finns. Går det att
jobba för en subventionering?
Kvaliteten: Digitalt – vissa utbildningar
kräver viss utrustning och det finns
begränsat antal lånedatorer. Hur går det
att säkerställa att alla ska ha tillgång till
program och därmed möjlighet att lära sig
det de ska?

Adress

Kontakt

Digitalt

Götabergsgatan 17

031-708 44 40

gotastudentkar.se

411 34 Göteborg

info@gota.gu.se

@gotastudentkar

Transaktion 09222115557440367032

Signerat SB, LF, JT, EA, VA

PROTOKOLL: FULLMÄKTIGE | SIDA 13/15
JUSTERING AV PROTOKOLL

David Lindgren (Ledamot)
Mer om kurslitteratur: Digitalt
tillgängliggörande av kurslitteratur.
Rasmus Andersson (ledamot):
Håller med angående digitalisering av
kurslitteratur.
Akademisk frihet: Behov av att motverka
tanken om studenter som produkter. Ska vi
löpa det hela linan ut? Står lite emot
tanken på att CSN ska finanserna
studierna.
Axel Andersson (Valfri dryck på kåren)
Angående studenter som produkter:
universitetet ska inte se studenterna som
produkter. Tar emot så många som möjligt
för att få pengar att använda till ”andra
saker”. Bildning kontra arbetsmarknad?
Flera ledamöter påpekar att
digitaliseringen är ju väldigt aktuell JUST NU
men undrar om det kommer vara så pass
bestående att det ska vara en fokusfråga?
Sandra Magnusson (kårstyrelsen)
Digital utbildningskvalitet kom upp i den
stora diskussionen. Väldigt relevant nu i
Corona. Högskolepedagogiken är viktig
allmänt. Kan lyftas till ett större
sammanhang än just Corona.
Sara Bergh (kårstyrelsen)
Det finns frågor som inte går att driva
nationellt utan enbart sker på lärosätet så
att det inte förväntas av SFS att lösa dessa
frågor. Dock kan alla dessa fokusfrågor på
något sätt även drivas av SFS.
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Hampus Haugland (ledamot)
Finansiering är högst prioriterat. Många
studenter påverkas och bryr sig om frågan.
Jonatan Dovner (ledamot)
Om man lutar mot att driva kvalitetsfrågan
så kommer också ekonomi in i den frågan.
Exempelvis angående utrustning och
sådant som krävs för att bedriva
undervisning.
Fullmäktige är delade i frågan och i en
”intresseomröstning” var det helt jämt
mellan hög kvalitet i utbildning och
finansiering av studier. Kårstyrelsen
kommer att bevaka utvecklingen i frågan
(hos SFS) och rapportera vid nästa
fullmäktigemöte.

§6

Övriga frågor

§ 6.1

Avvikelserapport

Sara Bergh (kårstyrelsen) rapporterar om
ett antal missar som gjorts:
>

Beslut om policydokument på ett
kårstyrelsemöte, dessa måste tas
av fullmäktige. (Kommer på FUM4)

>

Inget beslut angående
konkretiserad verksamhetsplan,
vilket stadgan anger ska fattas.
(Kommer på FUM4)
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§7

Mötets avslutande

§ 7.1

Mötesutvärdering
Föredragande: Mötesordförande

Nöjda ansikten i Zoom.

§ 7.2

Mötets avslutande
Föredragande: Mötesordförande

Lucas Fritzon avslutar mötet klockan 20.03

Justering av protokoll

Lucas Fritzon,

Jonathan Thor,

Mötesordförande

Mötesordförande

Sara Bergh,

Emelie Aalto,

Mötessekreterare

Justerare

Viktor Arohlén,
Justerare
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Röstlängd: Fullmäktigemöte 2
verksamhetsåret 2020/21
Mötet skedde i zoom och det var svårt att notera om övriga närvarande var med under
hela eller delar av mötet.

Röstlängd = 16 stycken röstberättigade ledamöter.
Enskilda ledamöter:

Humlistan:

David Thomsen*

Karlona Tecza*

Viktor Arohlén*

Valfri dryck på kåren:

Najomi Brazina*

Axel Andersson*

Rasmus Lukk*
Hampus Haugland*

Kognitiv Aktion:

Rasmus Andersson*

Jaqueline Darnakas*

Jonatan Dovner*

Emelie Aalto*
Alexander Wåhlander*

Enighetsalliansen:
Robert Johnsson*

The SEM party:

William Palmér*

Johnny Hamnesjö Olausson*

Alex-Julius Malmqvist*

Kårstyrelsen:
Sandra Magnusson

Arvid Danielsson

Araz Farkosh

Felix Larsvik

Sara Bergh

Daniel Johansson

Ebba Callenberg

Lovisa Theander

Olle Anthin
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Talmanspresidium
Lucas Fritzon
Jonathan Thor

Verksamhetsrevisor:
-

Övriga närvarande:
Ertan Kantur
Leonardo Rhedin
Erika Darljung
Anneli Arohlén
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Författare:

Kårstyrelsen

Datum

2021-01-21

Verksamhetsrapport till
fullmäktigemöte 4
Kårövergripande
Verksamhetsplan
Arbetsgrupper och råd har påbörjat arbete med flera och målen och ett
avstämningstillfälle är planerat till 5/2 där heltidare och personal ska diskutera hur det går
och vad som behöver göras framöver. En sammanställning kommer göras och skickas ut
till fullmäktige efter detta möte. Utöver detta finns i nuläget inget att rapportera.

Samarbetsorgan
GUS
Inte mycket har hänt mellan föregående FUM och nu när det gäller GUS på grund av
julledigheter. Vi har diskuterat hållbarhetsnätverket, Eutopia samt strukturen på vår
nuvarande rektorsfrukost. Vi kommer under de kommande veckorna även kika på GU’s
gemensamma VP, Hinder för studenter med funktionsnedsättningar samt att börja arbeta
med att revidera GUS åsiktsdokument.
GFS
Under december ägde styrelsemöte 6 rum. Under det mötet diskuterades bland annat hur
frekvent styrelsen ska sammanträda under våren, hur framtiden för gbg7000+ ser ut samt
hur fördelningen av mandat inför bolagsstämman (för GSF) kommer att se ut.
SFS
Planeringen för SFSFUM2021 är i full gång både hos SFS och inom Göta studentkår. Året
unika omständigheter har gjort att vi tagit fram ett förslag om en mindre delegation
(förslag presenteras under FUM4) och försökt ta fram strukturer för att samla in information
och förankra frågor.
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Verksamhetsområden
Utbildningsbevakning
Förra året påbörjade vi arbetet med att digitalisera och standardisera processen för
utbildningen av våra studentrepresentanter samt sättet de rapporterar. Vi börjar nu att bli
klara med arbetet och planerar att lansera det inom de närmaste veckorna.
UB-rådet har även börjat att ta fram en enkät till samtliga av våra studenter för att kunna
ta reda på hur utbildningskvaliteten är i samband med distansutbildningar. Vårt mål är att
bli klar och skicka ut enkäten mot slutet av februari.

Politisk påverkan
Tyvärr har inte mycket hänt i detta område. Vi fortsätter att delta på möten med staden
(studentforum) och diskuterar med GFS hur vi på ett mer effektivt sätt kan påverka.
Studentforum har känts som ett ineffektivt forum där politikerna mest ”sitter av tid” och GFS
försöker hitta vägar att påverka mer direkt. Ett beredningsgruppsmöte för studentforum
har också ägt rum. Under detta möte diskuterades mycket angående hur studentforum
skulle kunna arbeta annorlunda för att skapa incitament för kårerna i staden att engagera
sig mer i aktuella politiska frågor. Man överväger därför att lägga in en punkt på
studentforums beredningsgrupps agenda där kårerna och politikerna föredrar vilka frågor
man arbetat med som är relevanta för studenter. Tanken är då att man under
beredningsgruppsmötet ska kunna avgöra vilka frågor som just nu är aktuella och därför
ska lyftas till studentforum.

Arbetsmarknad
Arbetet för Göta studentkårs arbetsmarknadsmässa Inspire (f.d Spira) är i full gång. Arbetet
leds av en projektledare, men tre stycken arbetsgrupper: marknadsföring, business och
logistik. Mässan kommer hållas helt digitalt den 18/3.
Ett kartläggningsprojekt av studenter och deras relation till arbetsmarknaden under
studietiden har påbörjats. Visionen är att genomföra en undersökning, då tidigare
undersökt material producerat av fakultet/institutioner visar att samtliga fakultet inte
undersökt området på över ca fem år- samtidigt som studenter önskar mer anknytning till
arbetsmarknaden efter studier.
Arbetsmarknadsansvarig och arbetsmarknadsansvariga på sektioner fortsätter aktivt leta
potentiella samarbeten och skapa arbetsmarknadsaktiviteter.
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Event
Föreningskonferens
Föreningskonferensen inleddes med en digital kick-off i december. Mötet bestod av
ungefär 50 deltagare och gästades av Kalle Josephson som inledde mötet med att
föreläsa om digitala evenemang och verktyg. Vid slutet av mötet presenterades heltidarna
och vårens upplägg för de kommande konferenserna. Deltagarna svarade även på frågor
gällande kommunikation och innehåll. Planeringen av vårterminens föreningskonferens
börjar komma mot sitt slut och vi har tillsammans med heltidarna och kårens anställda
utvecklat en tydlig struktur för vårens upplägg.
Götagröten
Årets Götagröt utvecklades till ett mer eller mindre, tv-program som sändes live på kårens
youtube-kanal. Evenemangets syfte var att bjuda på julstämning, intrigera med tittarna i
olika aktiviteter och översätta det traditionella fysiska evenemanget till ett digitalt format
för att hålla traditionen vid liv men samtidigt underhålla för en publik som inte kunde
närvara fysiskt. Programledarna utmanades i olika aktiviteter medan vår grötkunniga
kårpolitiska sekreterare vägledde deltagarna i tillagningen av tomtegröt. Som kårens
första livesändning gick evenemanget bättre än förväntat. Vi har lärt oss en del om våra
förutsättningar och resurser inför framtida livesändningar som vi vill fortsätta utveckla.
Evenemanget finns sparad på vår youtube-kanal för er som inte hunnit titta!
Studiesociala rådet
Det studiesociala rådet är igång och har inlett sina två första möten med diskussioner om
framtida studiesociala evenemang i relation till corona, verksamhetsplan och intern
arbetsordning. Vi har även börjat arbeta med projekt som digital verktygslåda för digitala
evenemang och förutsättningar för engagemang. Trots att rådet började senare än
väntat så ser vi fram emot att jobba tillsammans för årets resterande studiesociala
verksamhet.
Inspark
Första veckan av vårens digitala inspark är igång! Humanistsektionen,
samhällsvetarsektionen och utbildningsvetenskapliga sektionen har kickat igång med en
del digitala evenemang och kampanjer. På central nivå planerar vi för fullt med två
centrala evenemang, På Rälsen 23/1 och Comedy Club 30/1. Både kommer att livesändas
på vår youtube-kanal och vi har sett ett stort intresse av engagemang hittills. Komikerna är
bokade till Comedy Club som kommer att sändas från studenternas hus. Vi har även en
digital insparkskampanj på våra sociala medier för att visa att vi ör igång, informera, skapa
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ett community och marknadsföra både sektionernas evenemang och centrala
evenemang. Under kampanjens gång kommer vi b.la. att intervjua
insparkskoordinatorerna, rapportera från evenemangen, marknadsföra och intrigera med
publiken i olika aktiviteter osv...

Sektioner
Utbildningsvetenskapliga sektionen
Under den långa tiden som kårstyrelsen och fullmäktige har varit ifrån varandra har ett
antal saker utspelat sig på Utbildningsvetenskapliga sektionen, den mest ”läraktiga” av
Götas många sektioner. Följande redogörelse är ett tappert försök till att reda ut de mest
grundläggande av dessa utspel.
Mycket av författarens tid har använts till att underlätta, simplifiera samt förenkla
insparkskoordinatorernas hästjobb inför den nu överspelade digitala insparken. För att
fortsätta på det studiesociala skidspåret har även viss tid hängivits åt stöd för årets
Götagröt. Dessutom har den skrämmande uppgiften att förnya Göta studentkårs sångbok
inletts.
Utbildningsbevakningsdelen av mitt uppdrag har tillgivits åt en hel del arbete med den
nystartade beredningsgruppen vars uppgift är mycket ambitiös, nämligen det inte så
enkla uppdraget att valbereda en ny dekan och prodekan på Utbildningsvetenskapliga
fakulteten. Genom intensiva möten med gruppen samt med gästspel från Göteborgs
Universitets rektor har arbetet gått sakta men säkert framåt.
En del tid har även vigts åt samarbetsprojekt med övriga medlemmar av kårstyrelsen.
Förutom sångboksprojektet har tid lagts undan för att fullmäktige ska ha en
arbetsmiljöpolicy att ta ställning till. Dessutom har arbetet påbörjats för att en
verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår ska ligga på plats i tid.
Sist men inte minst har halvårsavstämningar med alla styrelseledamöter i
Utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse ägt rum, och med det har viktiga tankar lyfts.

Samhällsvetarsektionen
När vi nu fått sitta på sektionen ett tag och fått bli bekväma i våra roller har vi börjat snegla
på vilka utvecklingsområden sektionen bör jobba med och vilka mål vi kan ha för
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verksamhetsårets andra halva. Efter lite möten och diskussioner med sektionsstyrelsen har
vi kommit fram till en del punkter som i olika omfattning ska fokuseras på framöver.
Det handlar bland annat om att utveckla föreningarnas arbete med utbildningsbevakning
och deras studentrepresentanter, exempelvis genom utvecklandet av lokala
åsiktsdokument och mer insamling av studenters åsikter kring olika utbildningsrelaterande
ämnen. Det handlar även om utveckling av samarbetet med SDR, genomförandet av flera
digitala kampanjer i studiesocialt syfte, att hålla fler styrelseutbildningar för föreningarna
och att förhoppningsvis erbjuda alla faddrar och föreningsaktiva för året en ordentlig fest
som tack för deras insats detta tuffa verksamhetsår (om restriktionerna tillåter oss detta
såklart).
Studiesocialt
När den senaste rapporten kom in var Samsek mitt i att ställa om den studiesociala
verksamheten till att vara digital. Efter någon månad med dessa restriktioner kan vi
konstatera att det trots allt har gått över förväntan, både för oss och för
sektionsföreningarna som hållit igång väl med digitala tillställningar.
Men vi har även börjat röra oss ifrån att fastna i digitala event, och har som tanke att satsa
mer på digitala kampanjer och att engagera studenterna via våra sociala medier. Det fick
vi prova på under Musikhjälpen och vi kan inte annat säga än att det blev en dundersuccé
och att vi lyckades samla in över 50 000 kronor (här på Samsek är vi inte ödmjuka som ni
hör). Responsen från föreningarna och många studenter har varit väldigt positiv, och
planen är nu att sätta sig ner med alla föreningar och planera för vad vi kan göra för kul
kampanjer under våren.
I skrivande stund ska insparken precis börja. Fem föreningar från sektionen deltar och har
trots omständigheterna både lyckats hitta faddrar och planerat för ett antal event, om än i
olika mängd. Under insparksmötena framkom det även att föreningarna gärna såg att
sektionen genomförde fler event tillsammans, och därför har det även planerats in för fyra
sådana under denna tvåveckorsperiod. Nu hoppas vi bara på att deltagandet ska vara
högt också!
Utbildningsbevakning
Utbildningsbevakningen flyter på utan några större problem. De studentärenden vi får in är
ofta av samma karaktär och handlar då oftast om saker som beror på
distansundervisningen. Många av dessa saker är större strukturella problem och de har
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därför lyfts med GUS och med universitetsledningen på en rektorsfrukost där vi var
inbjudna.
Vi fortsätter att hålla träffar med SAM-nätverket ca var tredje vecka. Detta fortsätter att
vara ett ganska lyckat koncept även om det är långt ifrån alla studentrepresentanter som
dyker upp. Men det är ändå alltid ett gäng som är där och vi har i princip alltid diskussioner
som är väldigt nyttiga för mig i min roll och förhoppningsvis även för dem. Den senaste
träffen och de två kommande är mer föreningsfokuserade och handlar om hur
föreningarna kan strukturera upp sitt arbete med utbildningsbevakning i samarbete med
studentrepresentanterna vid deras institution. Det här är en det både i arbetet mot ett av
de mål vi har satt för sektionen, och en fortsatt utveckling av mitt arbete med att försöka
göra föreningarna så självgående som möjligt i den här frågan.
Att föreningarna blir mer initiativtagande i utbildningsbevakningsfrågan är något som
skulle hjälpa sektionen med en av pandemins utmaningar för oss; att rekrytera
studentrepresentanter. Det finns fortfarande poster på vissa institutioner som ej är fyllda
och vi tror att vissa föreningar skulle kunna hjälpa till ännu mer där. Det är svårt att
rekrytera studenter när ens möjlighet till att skapa en personlig kontakt med dem
förminskats på det här sättet, och därför tror vi att föreningarna som antagligen redan har
en viss kontakt med studenterna vid sin institution skulle ha större framgång med att nå
fram till dem än vad vi haft vid vissa tillfällen. Det här är något vi kommer att arbeta med
genom SAM-nätverket, utbildningarna vi håller i för dem och så kommer vi att driva på de
utbildningsansvariga lite mer nu under våren än vi gjort tidigare.
Naturvetarsektionen
Sektionsordförande har varit på några krisledningsmöten angående covid-19. Det enda
som har konstaterats är att de numera kör en kombination med visir och munskydd när
man tvingas jobba nära varandra. Det är däremot mycket låg aktivitet i lokalerna nu.
Sektionens SHAMO lyckas bra inom fakulteten och har fått prefekternas hjälp att hitta
engagerade som kan tänka sig bli SAMO’s.
Sektionsordförande har precis skickat in en årsberättelse till natfak. Misstolkade
beskrivningen och råkade skriva 1000 ord istället för 1000 tecken. Heja onödigt arbete!
Skämt åsido så rättades det till snabbt. Den är förhoppningsvis nu ok.
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Inga studiesociala evenemang sker på natsek just nu. Allting ligger på is. Det är däremot en
intressent redan att bli insparkskoordinator. Hen är redan taggad på planering inför
höstens inspark, hur den nu blir. Ska se om det går att tidigare tillsätta denna eldsjäl till
kommandobryggan.

Humanistsektionen
Sedan senaste verksamhetsrapporten har Humanistsektionens styrelse fått ytterligare en
medlem vilket innebär att styrelsen nu är mättad med det maximala antalet 9
medlemmar. Vi är nu en blandning av rutinerade och helt nya medlemmar vilket känns
mycket positivt. Vi har börjat diskutera vad styrelsen ska ägna sig åt under vårterminen
och planerar bland annat att få igång lite mera liv på våra sociala medier.
Under december deltog ordförande och sektionsstyrelsens ledamot med ansvar för
utbildningsbevakning i Humanistiska fakultetsstyrelsens diskussionsdagar där en
utbudsstrategi för Humanistiska fakulteten diskuterades. I skrivande stund har det
genomförts en mängd kårpresentationer för nya studenter, och fler är på gång. Ny termin
på Humanistsektionen innebär också att studentrepresentanter försvinner, så det pågår
nu ett arbete med att rekrytera nya sådana.
Vi har också en vårinspark som precis har kickat igång. Det har så klart varit en del arbete
med att se till att hjälpa insparkskoordinatorerna och se till att de känner sig trygga i sina
roller. Antalet studenter som börjar studera på vårterminen är betydligt lägre än på
höstterminen och insparken brukar därför vara något mindre. Detta sammantaget med
att insparken nu är helt digital har inneburit att det tyvärr har varit ett ganska svalt intresse
för insparken. I skrivande stund har bara ett evenemang genomförts på vilket knappt 20
nya studenter deltog. Ingen skugga ska falla på insparkskoordinatorerna som har gjort ett
bra jobb både med att hitta på event och att marknadsföra dem. Insparken ska så klart
utvärderas när allt är genomfört.

IT-sektionen
Arbetet sedan senaste fullmäktige har till största del kretsat kring utbildningsbevakning
och digitala lösningar för att få sammanhållning mellan studenter. Inom
utbildningsbevakningen har vi tillsammans med prefekter och dekaner tagit fram en linje i
hur vi ska tolka rektorsbesluten. Till vår glädje så har dekanen valt att tolka besluten som att
vi i stort sett alltid ska ha digital tentamen och att ett undantagsfall skulle kräva något
alldeles speciellt. Tillsammans med dekan har vi också diskuterat kursplaner och hur
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många högskolepoäng som skall vara valbara. Detta har lett till ett förslag där minst 30
sammanhängande högskolepoäng skall vara just valbara.
Utöver detta rullar det på med det vanliga, kurslitteratur som är sent annonserat eftersom
att kurser görs om, föreläsare som förmedlar sina zoom-föreläsningar på femtielva olika
sett och liknande goa grejer.
En grupp studenter har startat ett projekt med en organiserad Discord-server för ett par
olika klasser vilket vi har stöttat. Detta har lett till att två föreläsare har kunnat använda
denna plattform för att möta studenterna och anordna fler handledartider där igenom.
Detta har också uppmärksammats av universitet och förhoppningsvis leder detta till en
förändring över hela fakulteten.
Dessutom har en av våra sexmästerier, Kog6, haft ett årsmöte och tillsatt en ny styrelse.
Därifrån ser vi framemot ett år av roliga evenemang på ett eller annat sätt.

Övrigt
Vi fortsätter att arbeta hemifrån i mesta möjliga mån och föreningar, kommittéer och
utskott är fortsatt inte tillåtna att arrangera fysiska event eller möten. Det är en utmaning
för oss alla, men vi gör så gott vi kan.
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§ 2.2 Halvårsrapport
Fullmäktigemöte 4
2020/21, 210202

Författare:

Klas Kärngren, verksamhetsrevisor Göta Studentkår 20/21.

Datum

2021-01-22

§ 2.2 Halvårsrapport
Inledning
Uppdraget som revisor regleras av arbetsordningen för verksamhetsrevisorer. I enlighet
med arbetsordningen skall jag avlägga halvårsrapport som ska delges Göta Studentkårs
fullmäktige på vårens första fullmäktigemöte.

Verksamhetsårets start
Arbetsordningen säger att revisorerna skall vara två till antalet och väljas på
konstituerande fullmäktige. Undertecknad fyllnadsvaldes på fullmäktige 1 och då var vi en
kort tid de två revisorer som föreskrivs. Det visade sig dock att min revisorskollega, kort efter
att jag blev vald, hade fallit bort och jag fortsatte som ensam revisor. Att vara ensam
revisor är inte optimalt för då jag saknar någon att bolla frågor med. Som tur är har det
inte uppkommit frågor där faktumet att jag är ensam revisor utgjort något problem. Hade
en stadgatvist uppkommit skulle dock situationen vara problematisk då kårordföranden
tillsammans med de två revisorerna tillsammans ska bilda stadgetolkningsnämnd. Är vi
bara två så kan det i värsta fall leda till att nämnden inte kan fälla utslag.
Jag ser idag inga problem med att organisationen fortsätter med en revisor men
fullmäktige bör känna till att situationen medför potentiella problem.

Insyn i kårledningens arbete
Att driva verksamhet som traditionellt är fokuserad på att möta människor under en
pandemi medför en särskild utmaning. Spontana besök och informella möten som i
vanliga fall gör det enklare att ta pulsen på verksamheten och de kåraktiva har ersatt med
uppstyrda digitala möten, chat och mailkonversationer.
I ett uppstartsmötet med presidiet och den kårpolitiska sekreteraren fick jag god insyn i hur
kommunikationen fungerar och vilka organisatoriska förändringar som gjorts för att hålla
kvar kårkänslan trots avsaknaden av fysiska möten. Det känns som att organisationen har
bra plattformar för att inkludera sektioner, personal och presidiet. Att upprätthålla god
kommunikation är extra viktigt under rådande förhållanden och det känn som att fungerar
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bra. Jag har inte fått några rapporter eller mail om brister eller direkta konflikter vilket är
glädjande.

Kårstyrelsen
Kårstyrelsen har till dags dato (21-01-2021) hållit 7 ordinarie möten och två extrainsatta
möten. Alla de ordinarie mötena samt extrainsattmöte1 har kallats i utsatt tid. Extrainsatt
möte 2 kallades tre dagar innan mötestillfället vilket jag anser är för nära inpå.
Protokoll finns tillgängliga på hemsidan fram till kårstyrelsemöte 5. Protokoll från extrainsatt
möte 1 den 9/7-2020 finns också men det saknas för möte 2.
Kommentar:
>

Det är viktigt att möten utlyses i tid då det ger folk möjlighet att medverka, vilket är
viktigt kårens öppenhet. Kårstyrelsemöten kallas 10 dagar innan mötet äger rum,
angående extrainsatta mötet anser jag att de bör kallas enligt praxis för
kårstyrelsemötet.

>

Gällande protokollet för extrainsatt kårstyrelsemöte 2 så har jag varit i kontakt med
den kårpolitiske sekreteraren och protokollet skall göras tillgängligt inom kort. Det är
också viktigt att dessa protokoll tas upp och läggs till handlingarna på ordinarie
kårstyrelsemöte.

Uteslutande av medlem
I våras beslutade Göta Studentkår att utesluta en medlem och förhindra den samme från
framtida medlemskap. Ärendet var okomplicerat så jag känner inte att jag behöver göra
någon djupare granskning av ärendet det men då det är en allvarlig situation med kraftig
åtgärd vill jag notera i rapporten.

Individuell arvodering för studentrepresentantuppdrag
Göteborgs Universitet har beslutet att betala ut mötesersättningen för
studentrepresentantuppdrag i klump till kårerna istället för, som tidigare, individuellt till
varje enskild representant. Det har sen kommit upp förslag på att dessa pengar ska pottas
och delas ut ”jämnt” istället för att gå direkt till representanten som innan. Detta har rört
upp en del starka känslor då vissa aktiva upplever att de blir av med tidigare utlovad
inkomst.
Jag hade ett möte med kårordföranden, kårpolitisk sekreterare och en representant från
sektionerna om hur organisationen bäst skall hantera frågan. Hade ändringen
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annonserats från Göteborg Universitet innan konstituerande fullmäktige hade det
underlättat istället för att ändring sker under aktivt verksamhetsår. Mötet ledde inte till
någon direkt lösning men det gav en god överblick i frågan. Frågor som rör pengar berör
på ett personligt och är särskilt känsliga och särskild hänsyn möte tas till insyn och god
förankring i eventuella beslut.
Jag har inför halvårsrapporten stämt av med kårstyrelsen för att se hur det ligger till med
frågan. Kårstyrelsen har fattat beslut gällande höstens ersättningar samt beslutat att ta
frågan om vårens mötesersättningar till fullmäktige. Positivt med att beslutet tas upp till
fullmäktige är att det förhoppningsvis kommer skapa tydliga förutsättningar får
kommande verksamhetsår.

Helhetsintryck
Jag tycker att organisationen har anpassats sig väl till nya utmaningarna som har ställts
av rådande pandemi. Distansmöten har fungerat väl överlag och det känns som att kåren
är en grupp trots bristen på fysiskt sammanhang.

Adress

Kontakt

Digitalt

Götabergsgatan 17

031-708 44 40

gotastudentkar.se

411 34 Göteborg

info@gota.gu.se

@gotastudentkar

§ 3.3 Valnämndens ordförandeskap
Fullmäktigemöte 4
2020/21, 210202

Författare:

Arbetsgruppen för kårvalet, genom Felix Larsvik

Datum

2021-01-21

§ 3.3 Valnämndens
ordförandeskap
Efter ett trevande men ändå trevligt möte tillsammans med den strålande valnämnd som
Göta studentkårs fantastiska fullmäktige har valt till att förrätta årets kårval uppstod en
viss oklarhet, som fullmäktige behöver ta ställning till. Fullmäktige har under höstens
sammanträden valt fyra förträffliga personer till nämnden, men, utan att någon rimligtvis
behöver hamna i skottgluggen, har uppgiften att utse en ordförande för gruppen ej
avklarats.
Enligt den allvetande och, utan att överdriva, spektakulära kårpolitiska sekreterare som
fullmäktige har förtroendevalt delvis för att hålla oss andra dödliga informerade om denna
typ av problem har kutymen för tidigare år varit att fullmäktige uppdrar åt valnämnden att
själva utse en ordförande. Med tanke på att detta förfarande har visat sig felfritt ser
kårstyrelsen ingen anledning att ändra på detta.

Förslag till beslut
att uppdra Göta studentkårs valnämnd att internt välja en ordförande.
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§ 4.1 Revidering av budget
Fullmäktigemöte 4
2020/21, 210202

Författare:

Erika Darljung

Datum

2021-01-20

§ 4.1 Revidering av budget
Liksom slutet på verksamhetsåret 2019/20 inte slutade så som organisationen hade
planering i budget, vilket ledde till ett stort plusresultat, så blir heller inte verksamhetsåret
2020/21 som planerat.
Kårstyrelsen har under höstens fullmäktige påtalat att det ekonomiska läget inte ser ut att
gå i riktning med budget och att en revidering av budget kommer behöva göras. Därför
kommer här en revidering.
Det som ändrats kan förklaras med att vi genom att inte kunna ha den studiesociala
verksamhet som vi hoppats förlorar en del intäkter, men i och med det också en del
kostnader. Men resultatet riskerar att blir ett minusresultat. Men då har vi valt att tro det
värsta, alltså att intäkterna blir lägsta möjliga, och att kostnaderna blir högsta möjliga.
Gällande högsta möjliga kostnader så har vi valt att planera in för viss verksamhet som
inte är nödvändig om läget hade varit kritiskt, men som vi ändå vill försöka genomföra för
att upprätthålla vårt varumärke och synas, samt kunna få till en bra övergång till
nästkommande år. Exempel på vad detta kan vara är att vi vill genomföra en del digitala
event, normalt kan vi få pengar från exempelvis donationen för Studenternas hus samt
biljettintäkter. Eftersom vi inte arrangerar event på Studenternas hus blir det svårt att söka
pengar därifrån, och det är svårt att sälja biljetter till digitala event när vi inte kan
garantera att länkar delas och därmed att folk ändå deltar gratis. Men det kan ändå finnas
kostnader kopplat till eventet, exempelvis viss teknisk utrustning, priser till tävlingar med
mera.
Generellt så tror vi dock att många budgetposter inte kommer nyttjas i enlighet med
denna budget varför det är fullt möjligt att det slutliga resultatet ändå är närmare 0. Men vi
vill ändå be er i fullmäktige att ge oss friheten att med detta budgetutrymme kunna göra
bästa möjliga av situationen.

Förslag till beslut
Att revidera Göta studentkårs rambudget 2020/21 i enlighet med förslag,
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Budget 2020/21 förslag

Beslutad
rambudget

8 786 000

10 686 000

-8 896 000

-10 586 000

varav verksamhetskostnader

3 722 954

5 348 300

varav löner-och arvodeskostnader

5 173 000

5 238 000

-110 000

100 000

Budget 2020/21 -

Beslutad

förslag

rambudget

Finansiering från GU

7 469 000

7 866 000

Medlemsintäkter

1 000 000

1 200 000

223 000

1 555 000

94 000

65 000

8 786 000

10 686 000

Budget 2020/21 -

Beslutad

förslag

rambudget

Ledning och kårpolitik

-2 014 000

-2 012 000

Studentinflytande

-2 057 000

-2 062 900

Evenemangs- och medlemsaktiviteter

-2 031 000

-3 783 400

Verksamhetsstöd

-2 794 000

-2 727 700

Summa

-8 896 000

-10 586 000

Resultat

-110 000

100 000

Intäkter
Kostnader

Resultat

Intäkter

Evenemangs- och
medlemsaktivitetsintäkter
Övriga intäkter
Summa

Kostnader
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Typ av styrdokument:

Budget

Antagen av:

Fullmäktige, 2020-04-04

Senast reviderad:

-

Göta studentkårs rambudget för
verksamhetsåret 2020/21
Bakgrund
Verksamhetsåret 2019/20 var det första året med en budgetstruktur som kommer visas
nedan. Det har under året visat sig att strukturen har varit väldigt bra i budgetplaneringen,
men kanske varit lite svårare att tillgodogöra sig i uppföljningen. Men detta är något som
organisationen jobbar vidare med och istället för att göra om strukturen redan efter ett år
så kommer budgeten vara uppbyggd på samma sätt igen.
För att förklara strukturen kan man säga att en budget inte alltid bara är intäkter och
kostnader, eller central verksamhet och sektionsverksamhet, eller uppdelad i
verksamhetsområden endast. Oftast är den flerdimensionell i meningen att den är alltihop
samtidigt, men det är i stort sett omöjligt att visa detta genom en tvådimensionell
sifferuppställning.
Det kan också vara bra att förtydliga att det absolut finns kostnader i budgeten som
fullmäktige kan påverka och ha åsikter om. Men i vissa fall finns redan överenskommelser.
När det gäller personalkostnader bör inte fullmäktige kunna fatta budgetbeslut som på ett
så direkt sätt kan påverka en anställds anställning eller lön, det är dessutom emot de
anställningslagar som vi har i Sverige eftersom det är Kårstyrelsen som är arbetsgivare.
Det finns också andra kostnader där organisationen sitter fast i avtal som innebär att vissa
kostnader är bundna för en tid framöver och där ett budgetbeslut inte påverkar det
faktiska pengaflödet utan bara tvingar Kårstyrelsen att gå emot fullmäktiges beslut. Därför
är det inte mer än logiskt att fullmäktige endast påverkar en kostnadsram för exempelvis
verksamhetsstöd och att det sedan är Kårstyrelsens ansvar att hålla sig inom den ramen.

Adress

Kontakt

Digitalt

Götabergsgatan 17

031-708 44 40

gotastudentkar.se

411 34 Göteborg

info@gota.gu.se

@gotastudentkar

GÖTA STUDENTKÅRS DOKUMENTMALL | SIDA 2/9

Budget 2020/21
Intäkter

10 686 000
-10 586 000

Kostnader
varav verksamhetskostnader
varav löner-och arvodeskostnader

5 348 300
5 238 000

Resultat

100 000

Övergripande
Intäkter
Göta studentkårs intäkter består till största delen av:
>

Finansiering från GU (Göteborgs universitet) i detta ingår även statsbidrag från
staten.
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Kommentar till intäkterna
Av finansieringen från Göteborgs universitet är sex miljoner pengar som vi får kopplat till
att vi har status som studentkår. Dessa medel är säkrade i och med att vi fick status som
studentkår från 2019-07-01 till 2022-06-30. Medel för vårterminen 2021 är ännu inte
fastställda då universitetet räknar upp beloppet varje år, men vi har räknat med att
uppräkningen blir i likhet med tidigare år.
Ca en miljon kronor från Göteborgs universitet är pengar avsedda för insparksverksamhet,
dessa har vid budgetens skrivande inte sökts hos fakulteterna, men enligt budgeterade
siffror kommer vi söka ungefär lika mycket medel från respektive fakultet som tidigare år.
Resterande medel är pengar som ämnar söka från donationen Studenternas Hus för
exempelvis konserter, Stand-up eller annat. Gällande de 1,8 miljoner kronor som är förenat
med evenemang är såklart i dagsläget osäkra, men vi vill ändå tro att vår verksamhet ska
kunna genomföras normalt nästa verksamhetsår.
Medlemsavgifterna i budgeten förutsätter att vi behåller de medlemsavgifter vi haft för
verksamhetsåret 2019/20. Antalet medlemmar är estimerat till ungefär 5000 medlemmar.
Det är inte helt enkelt att översätta antal medlemmar till ett belopp eftersom det beror på
om medlemmen tecknar medlemskap för en eller två terminer. Medlemsavgifter är aldrig
helt självklara, men vi har inte anledning att tro att medlemsantalet ska minska, utan vi
arbetar snarare extra hårt med tanke på verksamhetsplan och strategi för att öka
medlemsantalet.
Gällande evenemangs- och medlemsaktivitetsintäkter är detta den svåraste intäktspotten
att estimera då mycket hänger ihop med vilka aktiviteter som organisationen väljer att
genomföra under det kommande året. Men en stor del av en aktivitets kostnader är
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avhängiga på intäkterna, vilket innebär att om vi inte får in pengar för att genomföra en
aktivitet (genom exempelvis biljettförsäljning eller medel från sponsorer eller Göteborgs
universitet) så kommer vi heller inte ådra oss kostnader. Dock kommer en del kostnader
fortfarande finnas kvar, mer om det under kostnader nedan. Men ungefär 0,9 miljoner av
intäkterna är kopplat till vår pubverksamhet Kårkällar’n. Eftersom verksamheten nu varit
väldigt låg under två års tid så är det oklart hur pass vi kan komma igång. Men vi jobbar för
att det ska göra det.
Resterande intäkter under posten evenemangs- och medlemsaktivitetsintäkter är
estimerade utifrån biljettintäkter i samband med insparksverksamhet, samarbeten och
arbetsmarknadsevent. Alla hänger såklart på att verksamhet kan genomföras.
Övriga intäkter kan exempelvis vara kopieringsintäkter, stipendiebidrag eller försäljning av
annonsplatser i medlemsmejl m.m.

Kostnader
Varje kostnadspost förklaras mer på nästa sida, men vi vill förtydliga att Ledning och
kårpolitik egentligen till stor del är studentinflytande, men också så mycket mer i form av
arbetsledning för organisationen som helhet och inte bara för studentinflytandet. Och som
angetts i den inledande budgettabellen utgör personal och arvodeskostnader en stor del
av verksamhetens budget och det heltidsarvode som föreslås i ett separat beslut är för
verksamhetsåret 2020/21 17 740 kr och är också det som denna budget är beräknad på.
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Ledning och kårpolitik
Inom verksamhetsområdet finns arvoderingar för ordförande, vice ordförande och
Kårpolitisk sekreterare. Här finns också kostnader för organen fullmäktige, kårstyrelse och
valnämnd. Posten inkluderar även kostnader för samarbetsorgan så som SFS, GUS och GFS
samt resor och representation kopplat till dessa samarbeten.

Studentinflytande
Inom verksamhetsområdet finns arvoderingar för sektionsordförande för samtliga
sektioner samt för vice sektionsordförande för Samhällsvetenskapliga sektionen. Här finns
också kostnader kopplat till studentrepresentation och underföreningar med
studentinflytandekoppling. Även sektionernas resor till utbildningsspecifika samarbeten
finns under detta verksamhetsområde.

Evenemangs- och medlemsaktiviteter
Inom verksamhetsområdet finns arvoden för eventansvarig och arbetsmarknadsansvarig
samt kostnader för alla typer av evenemang och medlemsaktiviteter så som
insparksverksamhet, arbetsmarknadsrelaterade event, studiesociala aktiviteter och
medlemsrekryteringsverksamhet. Här finns också pengar till de underföreningar som
genomför studiesociala evenemang. Även Göta studentkårs kommittéers verksamhet
specificeras här.

Verksamhetsstöd
Inom verksamhetsområdet finns löner och omkostnader rörande personalen, kostnader
för infrastruktur så som telefoner, skrivare, datorer, städning av kontor, kontorsunderhåll
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m.m. samt en viss del gällande synliggörande av organisationen genom profilmaterial och
kommunikationslösningar.

Kommentar till kostnaderna
Det kan vara förvånande att kostnader för evenemangs- och medlemsaktiviteter samt
verksamhetsstöd tillsammans är större än organisationens kärnverksamhetsfrågor. Men
detta har sin förklaring. Gällande verksamhetsstöd är det svårt att driva en organisation
utan infrastruktur och personalkostnader är alltid en stor kostnad i en tjänsteorganisation.
Dessa kostnader stödjer dock kärnverksamheten, men för en liten organisation är det
tidskrävande att räkna på exakt hur mycket verksamhetsstöd som borde höra till
respektive kärnverksamhet och därför är det lättare att bara visa verksamhetsstödet som
ett eget verksamhetsområde.
Gällande evenemangs- och medlemsaktiviteter så framstår dessa i budgeten som vårt
största verksamhetsområde. Det tar dock vare sig störst resurser eller engagemang i
anspråk, men eftersom insparkssverksamheten och pubverksamheten genererar så pass
mycket pengar så blir kostnadsposten stor i förhållande till övriga poster.

Kostnadsram per sektion
Sektionsverksamheten är den verksamhet som finns närmast studenterna. Det är också
där som det genom sektionspresidialerna i första hand bedrivs studentinflytandearbete.
Men precis som vi beskrivit innan genererar insparkssverksamhet väldigt mycket pengar
och därmed kostnader, trots att den verksamheten är en väldigt liten del av vad de
heltidsarvoderade arbetar med under året. Därför väljer vi inte att visa sektionernas totala
kostnader eftersom väldigt mycket är kopplat till inspark, utan istället hur mycket varje
sektion har till kärnverksamhet, vilket både kan vara studentinflytanderelaterat och
evenemangs- och medlemsaktivitetsrelaterat. Hur varje sektion väljer att fördela sin
budgetram är upp till kommande ordförande för sektionen, som lägger fram ett förslag till
Kårstyrelsen som sedan äger det formella beslutet. I denna budget utgår vi från att varje
sektion lägger ca 45 % på studentinflytande och 55 % på evenemangs- och
medlemsaktiviteter, detta i enlighet med hur fördelning sett ut 2019/20.
Fördelningen per sektion utgår från hur stor andel HST som respektive sektion
representerar, men eftersom vissa sektioner är stora och andra är väldigt små (men ändå
har lika stora kostnader för exempelvis sektionsstyrelse och ett sektionskontor) arbetar vi
med en utjämningsmodell som gör att respektive sektion får en mer rimlig budgetram.
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HST-andel

Omfördelning

Utjämningsfördelning

Budgetutrymme

NATSEK

15,00%

3,00%

18,00%

39 600

SAMSEK

35,00%

-5,50%

29,50%

64 900

ITSEK

6,00%

6,50%

12,50%

27 500

HUMSEK

22,00%

-2,00%

20,00%

44 000

UTSEK

22,00%

-2,00%

20,00%

44 000

Totalt

100,00%

0,00%

100,00%

220 000

Jämförelse budget mellan åren
Först ska sägas att här med att jämföra innebär att man behöver förklara lite mer på
detaljnivå. Och den detaljbudget som ligger bakom denna rambudget är inte beslutade
om varför det som beskrivs nedan endast är planer snarare än rena fakta. Men för att
prata om skillnader mellan åren krävs förklaring ner på detaljnivå.
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Intäkter

Budget
2019/20

Budget
2020/21

Diff

Finansiering från GU (inkl statsbidrag)

6 730 000

7 866 000

1 136 000

Medlemsintäkter

1 200 000

1 200 000

0

Evenemangs- och

1 819 000

1 555 000

-264 000

60 000

65 000

5 000

9 809 000

10 686 000

medlemsaktivitetsintäkter
Övriga intäkter

Finansieringen från Göteborgs universitet har ökat kraftigt och då är ca en halv miljon
kopplat till ökning av pengarna kopplat till vår kårstatus. Resterande ökning hör främst ihop
med ansökning och pengar från donationen Studenternas Hus.
Minskningen för evenemangs- och medlemsaktiviteter är främst kopplad till Kårkällar’n då
vi inte sätter ribban lika högt för verksamheten där. Men vi hoppas innerligt att den
kommer igång mer
Kostnader

Budget
2019/20

Budget
2020/21

Diff

Ledning och kårpolitik

-1 825 000

-2 012 000

-187 000

Studentinflytande

-1 884 000

-2 062 900

-178 900

Evenemangs- och medlemsaktiviteter

-3 103 000

-3 783 400

-680 400

Verksamhetsstöd

-2 997 000

-2 727 700

269 300

-9 809 000

-10 586 000
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Ökningen för Lednings och kårpolitik och studentinflytande handlar dels om ökat arvode
för heltidare, men också att vi vill utöka överlämningsperioderna med arvode för fler dagar.
Vi väljer också att satsa mer pengar för verksamhet kopplat till teambuilding och sådant.
Ökningen av kostnader för evenemangs- och medlemsaktiviteter är främst kopplad till
genomförande av evenemang med medel sökta ut donationen Studenternas Hus.
Verksamhetsstöd är tänkt att minska, framförallt för att istället för att planera för fem
anställda som budgeten 2019/20 gjorde så är tanken endast fyra. Detta bygger på att vi
inte lyckades fylla en pensionsavgång från året innan, men projektanställningen för
Arbetsmarknadsstrategen avslutas och pensionsavgången ska tillsättas.
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§ 4.2 Konkretiserad verksamhetsplan
Fullmäktigemöte 4
2020/21, 210202

Författare:

Kårpolitisk sekreterare

Datum

2021-01-18

§ 4.2 Konkretiserad
verksamhetsplan
Under fullmäktigemöte 3 (2020-12-08) förklarade kårstyrelsen att de missat skrivelsen i
stadgan angående att den konkretiserade verksamhetsplanen ska fastställas av
fullmäktige. Detta skulle gjorts på fullmäktigemöte 1 (2020-09-22), men då fanns ännu ej en
”vanlig” verksamhetsplan.
Den konkretiserade verksamhetsplanen togs fram under oktober och kårstyrelsen har
sedan dess jobbat med de mål som sattes upp. Därför hoppas kårstyrelsen att fullmäktige
kan godkänna förslaget till konkretiserad verksamhetsplan, trots vår administrativa miss.

Förslag till beslut
att godkänna ”Konkretiserad Verksamhetsplan 20/21” i sin helhet.
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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

1.1.1. Skapa ett

Vårt främsta arbete med

strategiskt och

utbildningskvalitet sker genom våra

välgrundat

studentrepresentanter. Därför är det av

arbetssätt för

yttersta vikt att arbetet med och via

arbetet med

studentrepresentanterna fungerar.

utbildningskvalitet

Arbetet med att standardisera detta

Ansvarig

påbörjades under verksamhetsåret 19/20
och ska fortsättas och sedan
implementeras under året.
Konkreta mål
>

Slutföra arbetet med ta fram

Utbildningsrådet

”Standardiserat arbetssätt för
studentrepresentanter”-paketet
>

Skapa en handbok för tillsättande,

Utbildningsrådet

administrering och samordning av
studentrepresentanter
>

Bevaka att rapporteringssystem

Representanter i GUS

för studentärenden färdigställs av
GUS
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1.1.2. Öka

För att synliggöra studenters möjlighet till

studenternas

påverkan samt att visa på kårens roll i

kunskap om

detta ska en kampanj genomföras med

möjligheterna till

fokus på utbildningskvalitet. Kampanjen

att påverka

ska sträcka sig över alla våra kanaler

utbildningskvalitén

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

Kommunikationsrådet

kampanj med fokus på

Eventansvarig

utbildningskvalitet (event)
>

Genom GUS jobba för att resultat

Representanter i GUS

av kursutvärderingar ska
tillgängliggöras för studenter
>

Utveckla användandet av Göta-,

Medlemsansvarig

förenings- och medlemsmejl för

Utbildningsrådet

att förmedla arbetet med
utbildningskvalitén.
1.1.4. Stärka

För att underlätta kommunikation med

medvetenheten

universitetet och sätta riktlinjer för

hos Göteborgs

kommunikation i början av året vill Göta

universitets

anordna nätverksträffar med relevanta

personal om vårt

personer i början av verksamhetsåret. Det

uppdrag och vår

vore även fördelaktigt att ha ytterligare

delaktighet i deras

en under vårterminen.

verksamhet
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

AG Nätverk

nätverksträffar mellan universitet
och Göta studentkår.
>

Planera in och genomför en

AG Nätverk

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

Utred hur Göteborgs universitet vill

AG Nätverk

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

>

Utreda hur information och direktiv

Utbildningsrådet

relaterade till studentkåren sprids
nedåt i Göteborgs universitets
organisation.
>

Driva fråga om att samtliga

Sektionsordförande +

fakultetsstyrelser där Göta

utbildningsrådet

studentkår är representerade ska
ha en stående punkt för
studentkåren vid sina möten.
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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

Det ska vara enkelt att engagera sig och

medvetenheten

tydligt hur en student ska gå till väga,

bland studenter om

även om denne inte vet exakt vad hen

vad ett

är intresserad av att göra.

engagemang i
Göta studentkår är

>

Tydliggöra möjligheterna för

och hur man

engagemang i

engagerar sig

kårpresentationer som hålls av

Kommunikationsrådet

Göta studentkår.
>

Utveckla kommunikationen

Kommunikationsrådet

angående engagemang i

Medlemsansvarig

sociala medier och genom
mejlutskick.
>

Skapa ett ”Engagera dig”-

Kommunikationsrådet

formulär till hemsidan.
2.3.3. Ge

Stor del av det engagemang som finns

förutsättningar för

inom Göta studentkår ligger hos våra

att ta tillvara på

föreningar. Vi vill ta tillvara på,

engagemanget där

underlätta och utveckla möjligheter för

det finns

befintliga och presumtiva föreningar i
organisationen.
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>

Ta fram en lathund för att starta

Studiesociala rådet

en förening kopplad till Göta
studentkår.
>

Skapa en struktur för

Studiesociala rådet

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

>

Erbjuda studenter mentorskap i

Sektionsordförande

föreningsarbete.

Eventansvarig

Se till att material finns

AG Styrdokument

tillgängligt på både svenska och
engelska.
>

Fortsätta arbetet med att

Eventansvarig

anordna föreningskonferenser

Ekonomiansvarig

där föreningarna utbildas i olika
teman.
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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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§ 4.3 Använda ändamålsbestämda medel
Fullmäktigemöte 4
2020/21 210202

Författare:

Erika Darljung, ekonomiansvarig

Datum

2021-01-14

§ 4.3 Använda ändamålsbestämda
medel
I Göta studentkårs bokföring under Eget kapital finns något som heter Ändamålsbestämda
medel. Vi pratade lite om det på fullmäktige 3 när vi gick igenom årsredovisningen.
För att förtydliga handlar det om att Göta studentkår i nästan 25 år hade en skuld bokförd.
Den här skulden handlade om att man på 1990-talet bestämde sig för att göra en
arbetsmarknadsmässa och på förhand samlade in pengar från företag. Sedan blev det
ingen mässa och av någon anledning återbetalades inte pengarna till företagen, de kom
inte heller och efterfrågade medlen. Den här skulden har sedan bara legat och under
verksamhetsåret 2016/17 beslutade fullmäktige att istället behandla de här pengarna som
en del av det egna kapitalet och inte som en skuld. Men man beslutade också att ändå
säga att pengarna skulle ha ett visst syfte och därmed kallas dem nu för
Ändamålsbestämda medel. Syftet är att ”pengarna ska kunna användas av hela
organisationen till arbetsmarknadsrelaterade event”. Under verksamhetsåret 2017/18
användes en del av pengarna för att arvodera en person för att arbeta med konceptet
arbetsmarknadsrelaterade event. Men sedan dess har inga pengar använts.
Posten består idag av 96 203 kronor och våra revisorer har också påpekat att det inte är
syftet med ändamålsbestämda medel att de ska ligga och bara vara i år efter år utan
syftet är att de ska användas.
Nu planeras för att genomföra en digital arbetsmarknadsmässa Inspire i mars och nu ber
alltså kårstyrelsen att fullmäktige ska bevilja att en del av medlen används.
Dels ska medlen användas till att bekosta ett utvecklingsarbete där vi möjliggör för att
kunna signera avtal mellan utställande företag och Göta studentkår på ett digitalt och
effektiviserat sätt. Denna utveckling kan användas även kommande år oavsett om
mässan är digital eller fysisk. (ca 30 000 kronor)
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§ 4.3 Använda ändamålsbestämda medel
Fullmäktigemöte 4
2020/21 210202

Sedan vet vi att det är ett risktagande att försöka starta upp ett nytt koncept (nytt namn,
lite annat fokus) och i dessa tider när vi vet att arbetsmarknaden är tuff så är det ett
vågspel. Vi har redan tecknat ett avtal för en digital plattform, men vet ännu inte om vi
kommer kunna genomföra mässan. Därför vill vi även be fullmäktige att gå med på att
avsätta (om det behövs) maximalt 50 000 kronor för att täcka en eventuell förlust av
projektet. I det fall projektet inte går mer förlust eller en förlust på mindre än 50 000 kronor
tas inte medlen i anspråk.
Summeringen är alltså att vi ber fullmäktige att gå med på att avsätta maximalt 80 000
kronor av de ändamålsbestämda medlen till årets arbetsmarknadsmässa Inspire.

Förslag till beslut:
att avsätta maximalt 80 000 kronor av de ändamålsbestämda medlen under
verksamhetsåret 20/21 för kostnader kopplat till arbetsmarknadsmässan Inspire.
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§ 4.4 Proposition: Arbetsmiljöpolicy
Fullmäktigemöte 4
2020/21, 210202

Författare:

Kårstyrelsen

Datum

2021-01-15

§ 4.4 Proposition: Arbetsmiljöpolicy
Göta studentkårs humanistsektions aktningsvärde ordförande har tillsammans med Göta
studentkårs utbildningsvetenskapliga sektions elokvente ordförande utarbetat grunden i
vad som kommer bli Göta studentkårs systematiska arbetsmiljöarbete framöver, en
arbetsmiljöpolicy. Dokumentet, som bifogas med handlingarna, har som syfte att vara
lättförståeligt men samtidigt välfungerande. Efter en dialog med Göta studentkårs
förträffliga kårpolitiska sekreterare stod det klart att det är Göta studentkårs prudentlige
fullmäktige som ansvarar för ratificerandet av detta dokument.

Förslag till beslut:
att anta ”Göta studentkårs arbetsmiljöpolicy” i sin helhet.
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Typ av styrdokument:

Policy

Antagen av:

[Organ], 202X-XX-XX

Senast reviderad:

202X-XX-XX

Göta studentkårs
arbetsmiljöpolicy
Inledning
Arbetsmiljöpolicyn syftar till att säkerställa och att skapa kontinuitet i arbetsmiljöarbetet i
Göta studentkår. En god arbetsmiljö ligger till grund för att personal och personer på
heltidarpositioner på Göta studentkår ska känna sig trygga och trivas på arbetet.
Det är centralt att varje ny grupp av personer på heltidarpositioner får en grundlig
genomgång av policyn samt det systematiska arbetsmiljöarbetet för att en god
arbetsmiljö ska kunna uppnås.
Personalen har en viktig roll i att se till att arbetsmiljöarbetet får en kontinuitet, och har
därför ansvar för det under överlämningen till en ny grupp av personer på
heltidarpositioner. Det övergripande ansvaret för arbetsmiljön ligger dock på kårledningen.

Policy
I Göta studentkår jobbar personer på heltidarpositioner och personal tillsammans för att
ha en utvecklande och tillfredsställande arbetsplats. Det systematiska arbetsmiljöarbetet
utgår ifrån det behov som organisationen har och inkluderar, men begränsas inte till:
>

Arbetsmiljörond av den fysiska arbetsplatsen

>

Medarbetar- och arvoderadesamtal där arbetsmiljöfrågor inkluderas

>

Återkommande diskussioner på personalmöten och ledningsråd

>

Genomgång av checklista för arbetsmiljö hos Göta studentkår till all ny personal
och personer på heltidarpositioner

>

Att olyckor och tillbud rapporteras så att åtgärder kan vidtas

>

En årlig enkät om den fysiska, psykosociala samt den organisatoriska arbetsmiljön

>

Uppföljning av frånvarostatistik

>

Möjlighet till att genomföra genomgångar av ergonomi på arbetsplatsen
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>

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Hur policyn uppnås
Samtliga personer på heltidarpositioner och personal har ett gemensamt ansvar för att
arbetsmiljöpolicyn följs. Det huvudsakliga koordinerande arbetet tillfaller dock
kårledningen, som ska säkerställa att ingen punkt i policyn glöms bort eller nedprioriteras.
Eftersom Göta studentkårs heltidarpositioner är spridda på olika arbetsplatser är det också
viktigt att se till att arbetsmiljön är god på samtliga kontor.
Det är viktigt att det finns ett öppet klimat på Göta studentkår där samtliga personer på
heltidarpositioner samt personal känner sig trygga att påpeka brister i arbetsmiljön utan
att det påverkar negativt.

Om policyn
Göta studentkårs arbetsmiljöpolicy samverkar med Göta studentkårs Heltidarpolicy,
Likabehandlingspolicy samt Personalpolicy.
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§ 4.5 Proposition: Policy för hantering personuppgifter
Fullmäktigemöte 4
2020/21, 210202

Författare:

Kårstyrelsen

Datum

2021-01-15

§ 4.5 Proposition: Policy för
hantering av personuppgifter
Medlemsansvarig: Anneli Arohlén har, med support från arbetsgruppen för styrdokument,
tagit fram en ny policy för hantering av personuppgifter. Den tidigare policyn var hastigt
författad och inte fullvärdig. Det nya förslaget är genomtänkt och med tydlig koppling till
den lagstiftning som finns angående hanteringen av personuppgifter för en organisation
som Göta studentkår.

Förslag till beslut
att anta ”Göta studentkårs policy för hantering av personuppgifter” i sin helhet.
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Typ av styrdokument:
Antagen av:

Senast reviderad:

Policy

Göta studentkårs presidium, 2018-05-23
-

Göta studentkårs policy för

hantering av personuppgifter
All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande principer som anges
i dataskyddsförordningen (The general data protection regulation - GDPR). Principerna

innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål och

att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålet. För att få
behandla personuppgifter måste man alltid ha ett stöd i dataskyddsförordningen, en så
kallad rättslig grund. Exempelvis kan den rättsliga grunden användas för

personuppgiftsbehandling om denne är nödvändig för att man ska kunna uppfylla avtal
om medlemskap med medlemmar.

Göta studentkår behandlar alltid inhämtade personuppgifter som medlemmar och övriga
intressenter anförtror Göta studentkår på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. All behandling
av personuppgifter utförs på ett sätt som är förenlig med dataskyddsförordningen,

exempelvis genom att ha ett tydligt syfte för insamling av personuppgifter samt att

uppgifterna förvaras på ett sådant sätt som minimerar risken för intrång i enskild medlems
personliga integritet.

Insamling och hantering av personuppgifter

Insamling av personuppgifter ska alltid direkt eller indirekt underlätta servicen för Göta
studentkårs medlemmar, samarbetet med Göteborgs universitet och/eller förbättra

organisationens administration. Personuppgifterna får inte senare behandlas på ett sätt
som är oförenligt med dessa ändamål och inte heller sparas längre än nödvändigt. De i

organisationen som behandlar personuppgifter ska kunna visa att principerna efterföljs.
Vidare ska den del av Göta studentkårs organisation som behandlar personuppgifter

ansvara för och kunna visa att man följer bestämmelserna i dataskyddsförordningen och
att tydliga rutiner för hantering av insamlade personuppgifter finns i organisationen.
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I enlighet med dataskyddsförordningen är Göta studentkår ansvariga för att de
personuppgifter som samlas in:
>

är för särskilda, uttryckliga och berättigade ändamål

>

är adekvata, relevanta och inte för omfattande.

>

inte förvaras längre än nödvändigt

>

>

är korrekta och uppdaterade

behandlas på ett säkert sätt.

Samtycke för behandling av personuppgifter

Samtycke innebär att den registrerade lämnar sitt samtycke till att dennes

personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål. Samtycke ska alltid vara
frivilligt och ska kunna återkallas lika lätt som det gavs.

De uppgifter som Göta studentkår registrerar har antingen självmant lämnats av en

student i medlemskapssyfte eller samlats in genom krypterade uppgifter från de delar av
universitetet där Göta studentkår innehar kårstatus. Dessa uppgifter behandlas av vårt

avtalade medlemssystem, Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS), Stiftelsen Chalmers
studentbostäder, Fysiken AB, Mecenat AB och Tidningsföreningen Götheborgske Spionen i
skriftliga avtal där skyddandet av information mellan parterna ingår. Personuppgifterna
sparas endast i den utsträckning som är nödvändig för att Göta studentkår ska kunna
arbeta och verka i enlighet med sin lagstadgade rätt som studentkår.

Ändamål och laglig grund för behandling av personuppgifter

Göta studentkår kommer att behandla de personuppgifter registreras i syfte att förse

medlemmar med information om Göta studentkårs verksamhet och tjänster som Göta

studentkår erbjuder, samt för uppföljning av Göta studentkårs verksamhet som kan vara

av intresse för medlemmar. Göta studentkår kommer även att använda uppgifterna för att
marknadsföra Göta studentkår till enskild medlem. Personuppgifter i medlemssystemet är
endast tillgängliga för förtroendevalda heltidare samt tjänstemän inom organisationen,
om inte kårstyrelsen beslutar som särskild behörighet.

Göta studentkår kan exempelvis samla in och behandla personuppgifter för att:
>

>

En student ska kunna bli och vara medlem hos oss

Fullfölja vårt lagstadgade syfte att representera studenter genom att tillsätta
studentrepresentanter
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>

Tillsätta förtroendevalda inom organisationen, exempelvis heltidare, representanter

>

Administrera våra föreningar, kommittéer och utskott samt bevilja utbetalning av

>

i fullmäktige samt ledamöter i styrelser
äskningar och verksamhetsbidrag

Tillhandahålla möjlighet för lokalbokningar

Göta studentkår behöver också behandla personuppgifter för att kunna uppfylla våra

skyldigheter enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Det kan till exempel vara
för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftning. Organisationen har rätt att behandla

personuppgifter vid ett berättigat intresse, det kan exempelvis röra sig om

medlemsundersökningar för att förbättra eller förändra vårt utbud av evenemang eller

medlemsförmåner. Göta studentkår kan även använda dina personuppgifter för att skicka
dig nyhetsbrev eller annan direkt marknadsföring.

Lagring av personuppgifter

Göta studentkår lagrar inte personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till

ändamålet för behandlingen. Gallring av personuppgifter genomförs regelbundet.
>

Personuppgifter om student som ej varit medlem i studentkåren sparas i 2 år efter

>

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälan till evenemang och

>

att personen slutat vara registrerad student

aktiviteter raderas när evenemanget respektive aktiviteten har genomförts

Personuppgifter som härrör från inaktiva föreningar, kommittéer och utskott
raderas efter 2 år av inaktivitet

I vissa fall måste Göta studentkår spara uppgifterna en längre tid än vad som annars

skulle ha gjorts på grund av lagstiftning. Det kan till exempel vara för att uppfylla reglerna

avseende bokföringsskyldighet (sju år).
>

Personuppgifter om medlemskap sparas så länge en person fortsätter vara

medlem. Därefter sparas krypterade personuppgifter kopplade till medlems

inbetalningar i 7 år som följd av bokföringslagen.

Medlemmars rättigheter

Det ska alltid vara tydligt för en student när den tecknar medlemskap i Göta studentkår

vilka parter som kan ta del av den information som uppges i samband med registrering av

medlemskap, både när medlemskap tecknas digitalt, eller ges med muntligt godkännande
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vid fysiskt möte. Enligt Dataskyddsförordningen har man alltid rätt till kontroll över sina
personuppgifter och att få information om hur de behandlas.

En enskild medlem i Göta studentkår har rätt att:
>

Få tillgång till sina personuppgifter

>

Få sina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga

>

>
>

Få felaktiga personuppgifter rättade

Få veta hur länge personuppgifterna kommer att lagras
Lämna in klagomål till Dataskyddsinspektionen

Uppgift av allmänt intresse

Genom bestämmelser i högskolelagen och studentkårsförordningen är det i svensk rätt
fastställt att studentkårerna vid statliga universitet och högskolor bedriver verksamhet
som är en uppgift av allmänt intresse. Den behandling av personuppgifter som är

nödvändig för att utöva verksamhet kan därmed ske med stöd av den rättsliga grunden

uppgift av allmänt intresse i artikel 6.1 e i EU:s dataskyddsförordning. Studentkårer kan även
använda sig av den rättsliga grunden samtycke i artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen för
sin personuppgiftsbehandling.

Lagstöd för nödvändighet måste finnas för det uppgifter Göta studentkår efterfrågar av
sina medlemmar tillika delar med sig av med avtalade externa parter. Missbruk av

personuppgifter ska utredas skyndsamt av kårstyrelsen och/eller så snart som möjligt
polisanmälas.
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§ 4.6 Motion: Fullmäktige ska inte vara konkreta
Fullmäktigemöte 4
2020/21, 210202

Författare:

Axel Andersson

Datum

2020-12-07

§ 4.6 Motion: Fullmäktige ska inte
vara konkreta
Idag så beslutar konstituerande fullmäktige om kommande verksamhetsårs
verksamhetsplan varpå kårstyrelsen under höst och sommar sedan konkretiserar denna.
Alltså skapar konkreta uppgifter och en handlingsplan om hur man ska nå upp till
verksamhetsplanens mål. Detta är ingenting som Göta studentkårs fullmäktige bör lägga
sig i då FUM inte ska bestämma i detaljnivå i den dagliga verksamheten. Att fatta två beslut
i samma fullmäktige är också underligt och därför bör detta inte göras. I dagens stadga
står det dock under kapitel 5, Kårstyrelsen, paragraf 4 uppgifter;
-

”Innan höstterminens första fullmäktigemöte till fullmäktige lämna förslag på
konkretiserad verksamhetsplan. Konkretiserad verksamhetsplan ska ha sin
utgångspunkt i den verksamhetsplan som antas av konstituerande fullmäktige”

Därför anser jag att detta bör ändras till att fullmäktige endast får den konkretiserade
verksamhetsplanen rapporterad till sig för att ge mer insyn i organisationens styrning och
ledning. Det känns även orimligt att skriva en så hård deadline i stadgan då det kan varier
mycket hur stor en verksamhetsplan kan vara och styrelsen bör kunna ta eget ansvar att
konkretisera denna. Om ändå inte FUM ska besluta om den behövs inte heller en deadline i
stadgan.

Förslag till beslut
Att i stadgan ändra meningen i paragraf § 5:4 från:
”Innan höstterminens första fullmäktigemöte till fullmäktige lämna förslag på konkretiserad
verksamhetsplan. Konkretiserad verksamhetsplan ska ha sin utgångspunkt i den
verksamhetsplan som antas av konstituerande fullmäktige”
Till:
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§ 4.6 Motion: Fullmäktige ska inte vara konkreta
Fullmäktigemöte 4
2020/21, 210202

”Konkretisera den antagna verksamhetsplanen samt rapportera denna till fullmäktige.
Konkretiserad verksamhetsplan ska ha sin utgångspunkt i den verksamhetsplan som antas
av konstituerande fullmäktige”
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§ 4.6.1 Kårstyrelsens motionssvar: Fullmäktige ska inte vara konkreta
Fullmäktigemöte 4
2020/21, 210202

Författare:

Kårpolitisk sekreterare

Datum

2021-01-18

§ 4.6.1 Kårstyrelsens motionssvar:
Fullmäktige ska inte vara konkreta
Kårstyrelsen tackar för motionen och håller helt med motionären om att rapportering av
konkretiserad verksamhetsplan är fullgott då det är kårstyrelsen som ansvarar för den
operativa verksamheten. Därför uppmanar kårstyrelsen fullmäktige att godkänna
motionen och ändra stadgan enligt förslag.

Förslag till beslut
att bifalla motionen.
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§ 4.7 Arvoderingar för heltidare med studentrepresentantuppdrag
Fullmäktigemöte 4
2020/21, 210202

Författare:

Kårpolitisk sekreterare

Datum

2021-01-21

§ 4.7 Arvoderingar för heltidare
med studentrepresentantuppdrag
Våren 2020 tog Göteborgs universitet ett beslut om att heltidsarvoderade vid studentkårer
inte längre skulle få sina arvoden från studentrepresentantuppdrag utbetalade till sig
själva. Istället betalas pengarna ut till den studentkår som denne är heltidsarvoderad av.
Det är sedan upp till respektive studentkår att besluta om hur pengarna ska hanteras.
Onsdag 9/12 hölls ett särskilt diskussionsmöte angående frågan. Deltagarna var inte
överens angående hur pengarna skulle användas eller fördelas och de mest diskuterade
förslagen presenteras nedan. Förslagen har diskuterats vid ytterligare kårstyrelsemöte
(2020-12-14) och kort vid ett ledningsråd.
Kårstyrelsen (2021-01-15) beslutade, som kompromiss, att arvoden från höstterminens
möten ska betala ut till de som närvarat på möten. Det fanns dock fortfarande oenighet
om vad som ska ske med arvoden som betalas ut framöver och kårstyrelsen beslutade att
skicka ärendet till fullmäktige.
Ett försök att presentera de huvudsakliga argument som lades fram för och emot de olika
förslagen är också gjort nedan.

Mötesarvode betalas ut till mötesdeltagare
Mötesarvoden som inkommit till Göta studentkår betalas ut till de som gått på mötena.
Exempel: En heltidare har gått på 4 fakultetsstyrelsemöten och ersätts med 4000: -.
Detta är mest likt det system som fanns innan där studentrepresentanter fick arvode av
Göteborgs universitet, oavsett om de var heltidare eller inte.
Fördelar:
>

Det är dessa premisser flera heltidare menar att de sökte uppdraget på

>

Rättvist att den som har uppdraget får de pengar för det som de utfört
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§ 4.7 Arvoderingar för heltidare med studentrepresentantuppdrag
Fullmäktigemöte 4
2020/21, 210202

Nackdelar:
>

Uppdragstid används för att delta på mötena och detta ersätts heltidare redan för

>

Ojämlik möjlighet för olika heltidare att gå på dessa möten på grund av uppdragets
utformning – > ojämlik ersättning för lika mycket arbetstid

>

(Viss) risk att heltidare tar extra studentrepresentantsuppdrag för att få in
ytterligare arvode och därmed mindre tid till annat arbete

Mötesarvoden delas likt mellan heltidare
Pengar som inkommit fördelas jämt bland alla heltidare i form av höjt grundarvode
alternativt en ”sommarbonus”.
Exempel: Totalt gav alla studentrepresentantsuppdrag 110 000:-. Alla 11 heltidare får ~850:extra/månad eller 10 000:- i ”sommarbonus”.
Detta förslag är ”motsatsen” till det första angående hur pengarna fördelas men är likt i det
att arvodespengarna betalas ut bland Göta studentkårs heltidare i någon form.
Fördelar:
>

Jämlik fördelning av pengar mellan heltidare, oavsett uppdragets utformning

>

Uppdragstid används för det arbete som specificeras i uppdragsbeskrivning

Nackdelar:
>

Det är inte dessa premisser flera heltidare menar att de sökte uppdraget på

>

Orättvist att den som har uppdraget inte får de pengar för det som de utfört

Mötesarvoden återinvesteras i verksamheten
Pengar som inkommit från studentrepresentantsuppdrag investeras i Göta studentkårs
verksamhet istället för att betalas ut till heltidsarvoderade.
Fördelar:
>

Ytterligare pengar för verksamhet

>

Ökat förtroende?

Nackdelar:
>

Mindre pengar till heltidare (svårare att rekrytera?)

>

Det är inte dessa premisser flera heltidare menar att de sökte uppdraget på
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§ 4.7 Arvoderingar för heltidare med studentrepresentantuppdrag
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Sektionsbaserat
Pengarna är öronmärkta för den sektionen som studentrepresentantsuppdragen är
utförda vid.
Exempel: En sektions heltidare har gått på fyra fakultetsstyrelsemöten och sektionen får
4000:- extra att använda till verksamhet.
En stor ”pott”
Pengarna från alla sektioner går till en pott och beslut om hur de ska användas tas senare.
Exempel: Totalt gav alla studentrepresentantsuppdrag 110 000:-. Dessa pengar kan
användas till ”någon slags” verksamhet.

Förslag till beslut
Alt 1.
att mötesarvoden för heltidare med studentrepresentantsuppdrag ska betalas ut till den
heltidare som närvarat vid möten.
Alt 2.
att mötesarvoden för heltidare med studentrepresentantsuppdrag ska betalas ut jämt
mellan samtliga heltidsarvoderade vid Göta studentkår för respektive verksamhetsår.
Alt 3.
att mötesarvoden för heltidare med studentrepresentantsuppdrag ska användas till
verksamhet för Göta studentkår.
Alt 4.
att mötesarvoden för heltidare med studentrepresentantsuppdrag ska användas till
verksamhet för Göta studentkår vid den sektion som heltidaren är knuten till.
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Författare:

Kårpolitisk sekreterare

Datum

2021-01-18

§ 5.1 SFSFUM 2021
SFSFUM2021 kommer att äga rum 15, 19 och 23-25 april
I och med rådande restriktioner så kommer mötet att ske helt digitalt och likt under
höstens extrainsatta möte kommer vår delegation delta på distans. Presidiets hoppas att
delegationen kommer kunna sitta tillsammans på studenternas hus under möteshelgen,
för att förenkla den interna kommunikationen. Detta innebär att storleken på delegationen
kommer att behöva begränsas. Traditionellt utgörs delegationen av avgående och
tillträdande presidium (och från detta år ingår även kårpolitisk sekreterare i delegation
enligt dennes uppdragsbeskrivning) samt ett antal till personer som anmält intresse. För
att begränsa antalet personer är presidiets förslag att endast avgående och tillträdande
presidium (och avgående och tillträdande kårpolitisk sekreterare) ska ingå i delegationen.
För att fler intresserade ska komma till tals ämnar presidiet att hålla minst ett digitalt möte
(se kalendarium nedan) för åsiktsinsamling och motionsskrivning samt att starta en slackkanal där SFS-proppar och motioner kan diskutera. Slack-kanalen kommer även kunna
användas under SFSFUM för att rapportera och eventuellt diskutera frågor som behandlas
under mötet.

Diskussionsfrågor
>

Anser fullmäktige att detta är en rimlig lösning?

>

Hur vill fullmäktige vara delaktiga?

>

Har ni några spontana tankar angående propositionsutkasten (kommer som sen
handling)
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Tidsplan inför SFSFUM2021
Datum

Aktivitet

27/1

Propositionsutkast från SFS styrelse släpps

2/2

Fullmäktigesammanträde 4

7-8/2

Möte med projektet (samarbete med andra kårer)

9-10/2

Medlemsmöte SFS

18/2

(Slutgiltiga) propositioner offentliggörs

18/2

Anmälan för SFSFUM2021 stänger

2/3

Preliminär Workshop/diskussionsmöte om propositioner och motioner

8/3

Möte med projektet

11/3

Motionsstopp (kårernas motioner)

11/3

Medlemsmöte SFS

1/4

Handlingar SFSFUM2021 offentliggörs

SFS
Göta ”internt”
Projektet
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Tidsplan för SFSFUM2021
15/4

Öppnas för yrkande del 1

16/4

Omröstning del 1

19/4

Yrkandestopp del 2/nomineringsstopp

23/4

Åsiktsforum och del 3

24/4

Del 3 i plenum

25/4

Reservtid

Del 1 genomförs enbart i VoteIT och ni gör det när ni själva har möjlighet. Denna del avser
inledande formaliapunkter (till exempel val av mötespresidium och -sekreterare) och
berättelser för verksamhetsåret 19/20. Dessa punkter bedömer vi inte behöver ske i ett
Zoom-samtal utan kan genomföras asynkront.
Del 2 sker i Zoom och avser bland annat invigning, rapporter, interpellationer och
valärenden (ej val till valberedningen). Dessa ärenden bedömer vi lämpligast sker genom
att vi ses i Zoom. Hur valen förbereds hanterar valberedningen men FUM beslutar i
arbetsordningen om processen för valärenden (till exempel om valberedningens förslag
faller).
Del 3 avser styrelsens propositioner samt övriga motioner. Denna del genomförs synkront i
Zoom och är mest lik hur ett FUM brukar vara - vi har diskussion i Plenum och röstar. Inför
detta kommer vi att ha åsiktsforum där förslag vaskas fram. Hur dessa genomförs
återkommer vi om men avsätt tid förmiddag 23 april.
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Författare:

Kårstyrelsen

Datum

2021-01-20

§ 5.2 GFS/GSF och aktier
Göta studentkår är med i samarbetsorganet Göteborgs förenade studentkårer (GFS), GFS
äger i sin tur bolaget Göteborgs studenters företagsgrupp AB (GSF). Bolaget driver i sin tur
bolagen Fysiken Friskvård i Göteborg AB och Akademihälsan i Göteborg AB.
Sedan en tid tillbaka har GSFs styrelseordförande tillika VD för Fysiken och Akademihälsan
Mikael Gyllenhammar flaggat för att bolagen behöver få in mer kapital. Förslaget som då
uppkommit är att genomföra en nyemission.
En nyemission är när ett aktiebolag ger ut (emitterar) nya aktier.
Ett aktiebolag erbjuder befintliga och/eller potentiella nya aktieägare att teckna nya
aktier i företaget. Detta görs normalt sett för att hjälpa företaget finansiera en expansion,
men kan även vara nödvändigt för att undvika konkurs. En nyemission ökar företagets
aktiekapital och kassa. (Definition enligt Investerarens uppslagsbok)
Syftet med en nyemission är få in nya pengar i företaget, till exempel för att finansiera en
expansion såsom en utlandsetablering eller inköp av någon väsentlig utrustning. Ibland
görs en nyemission i syfte att rädda företaget undan en svårartad ekonomisk situation.
Vid nyemission ökar aktiekapitalet samt företagets kapital.
Wikipedia

Tanken med nyemissionen är inte att GFS ska gå in med mer pengar, utan att kårerna går
in med pengar. Vilket alltså gör att kårerna blir direkta aktieägare i GSF istället för att göra
det genom GFS. För att detta ska vara möjligt måste en majoritet av medlemskårerna gå
med på att en nyemission ska genomföras, men sedan måste också varje kår för sig
besluta om de i så fall vill investera pengar i nyemissionen. Om nyemission genomförs och
inte alla kårer går in med lika mycket pengar (vilket inte är troligt) kommer maktbalansen
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mellan kårerna förändras. Alltså att de kårer som går in med mest pengar kommer ha
större inflytande över bolagen.
Fullmäktige kommer under våren (inte på detta fullmäktigemöte) behöva ta ställning till
Göta studentkårs hållning i detta ärende.
Till fullmäktige kommer ekonomiansvarig Erika Darljung göra en presentation som
utvecklar ärendet. Presentationen kommer skickas ut i förväg men eventuellt bara några
dagar i förväg.
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