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Protokoll: Fullmäktigemöte 5 –
Verksamhetsåret 2020/21
Datum: 2021-03-23
Tid: 17.00
Plats: Zoom
Kallade: Fullmäktige 20/21, kallelse@gota.gu.se, Göta studentkårs verksamhetsrevisorer
KOK K

Närvarande:
Enskilda ledamöter:

The SEM party:

Övriga närvarande:

Hampus Haugland*

Maximilien Uddgren*

Ertan Kantur

Kårstyrelsen:

Alexander Jonsson

Najomi Brezina*
Rasmus Andersson*
Rasmus Lukk*

Sandra Magnusson

Viktor Arohlén*

Erika Darljung
David Welander (§4.5)

Araz Farkosh

Enighetsalliansen:
Robert Johnsson*
Alex-Julius Malmqvist*

Valfri dryck på kåren:
Axel Andersson*

Sara Bergh
Ebba Callenberg
Olle Anthin
Arvid Danielsson
Felix Larsvik
Daniel Johansson
Lovisa Theander

Kognitiv Aktion:

Verksamhetsrevisor:

Jaqueline Darnakas*

-

Alexander Wåhlander*

*= Röstberättigade
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§1

Preliminärer

§ 1.1

Mötets öppnande och behöriga utlysande
Föredragande: Kårordförande

Sandra Magnusson öppnar mötet klockan

Fullmäktige beslutar

17.03.
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 till

till mötesordförande.

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 Najomi Brezina och Alexander

att välja Najomi Brezina och Alexander

Wåhlander till justeringspersoner tillika

Wåhlander till justeringspersoner tillika

rösträknare av dagens protokoll.

rösträknare av dagens 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.

>

Martin Eklund, Fullmäktigeledamot

>

David Lindgren, Fullmäktigeledamot

>

Viktor Arohlén,
Utbildningsvetenskapliga
sektionens styrelse

§ 1.6

Justering av röstlängd
Föredragande: Mötessekreterare

Mötessekreterare föreslår

Fullmäktige beslutar

att fastställa röstlängden 10 till stycken

att fastställa röstlängden 10 till 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.

att adjungera in David Welander under §

att adjungera in David Welander under §

4.5.

4.5.

§ 1.8

Godkännande av föredragningslistan
Föredragande: Mötessekreterare

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att godkänna föredragningslistan.

att godkänna föredragningslistan.
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§ 1.9

Föregående mötesprotokoll
Föredragande: Mötesordförande

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att lägga protokoll från fullmäktigemöte 4

att lägga protokoll från fullmäktigemöte 4

(2021-02-02) till handlingarna.

(2021-02-02) till handlingarna.

§ 1.10

Sluttid idag
Föredragande: Mötesordförande

Mötesordförande föreslår

Fullmäktige beslutar

att sikta på 20.00

att sikta på 20.00.

Rasmus Andersson justeras in. Röstlängden är nu 11.

§2

Rapporter

§ 2.1

Verksamhetsrapport
Föredragande: Kårstyrelsen

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 2.2

Ekonomisk uppföljning
Föredragande: Erika Darljung

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

att lägga rapporten till handlingarna.
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§ 2.3

Rapport angående verksamhetsstrategi
Föredragande: Erika Darljung

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 2.4

Motioner till SFSFUM 2021
Föredragande: Kårstyrelsen

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 2.5

Uppföljning av studentärenden februari
Föredragande: Kårstyrelsen

Fullmäktige tycker att informationen är

Fullmäktige beslutar

intressant och är intresserade av vad
nästa steg är. Kårstyrelsen tar med sig

att lägga rapporten till handlingarna.

frågan.

§3

Valärenden

Inga valärenden föreligger.

§4

Beslutsärenden

§ 4.1

Proposition: Revidering av budget med anledning
av extra anslag
Föredragande: Kårstyrelsen
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Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att revidera Göta studentkårs rambudget

att revidera Göta studentkårs rambudget

2020/21 i enlighet med förslag.

2020/21 i enlighet med förslag.

§ 4.2

Proposition: Stadgerevidering angående
doktorandråd - första läsningen
Föredragande: Kårstyrelsen

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att revidera ”Kapitel 9: Doktorandråd” i

att revidera ”Kapitel 9: Doktorandråd” i

Göta studentkårs stadga efter förslag.

Göta studentkårs stadga efter förslag.

att i Göta studentkårs stadga 14:6, under

att i Göta studentkårs stadga 14:6, under

”Följande arbetsordningar beslutas av

”Följande arbetsordningar beslutas av

fullmäktige:” lägga till ”Arbetsordning för

fullmäktige:” lägga till ”Arbetsordning för

doktorandråd”.

doktorandråd”.

§ 4.3

Proposition: Arbetsordning för doktorandråd
Föredragande: Kårstyrelsen

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att upphäva dokumentet ”Regler för

att upphäva dokumentet ”Regler för

doktorandråd” antaget 2016-03-22.

doktorandråd” antaget 2016-03-22.

att anta ”Arbetsordning för doktorandråd” i

att anta ”Arbetsordning för doktorandråd” i

sin helhet.

sin helhet.

§ 4.4

Proposition: Uppdragsbeskrivningar för
sektionsstyrelseledamöter - Yrkanden
Föredragande: Kårstyrelsen
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Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att revidera Uppdragsbeskrivning för

att revidera Uppdragsbeskrivning för

sektionsstyrelseledamot med

sektionsstyrelseledamot med

arbetsmarknadsansvar enligt förslag.

arbetsmarknadsansvar enligt förslag.

att revidera Uppdragsbeskrivning för

att revidera Uppdragsbeskrivning för

sektionsstyrelseledamot med studiesocialt

sektionsstyrelseledamot med studiesocialt

ansvar enligt förslag.

ansvar enligt förslag.

att revidera Uppdragsbeskrivning för

att revidera Uppdragsbeskrivning för

sektionsstyrelseledamot med

sektionsstyrelseledamot med

utbildningsbevakaransvar enligt förslag.

utbildningsbevakaransvar enligt förslag.

§ 4.5

Proposition: Inriktningsbeslut - Fortsatt utredning
av aktiefrågan
Föredragande: Kårstyrelsen

Fullmäktige får möjlighet att ställa frågor

Fullmäktige beslutar

till Erika Darljung och David Welander
(Chalmers studentkår).

att fullmäktige ställer sig positiva till att det
sker en nyemission av aktierna i GSF

Intresseomröstningar sker angående och
fullmäktige ställer sig i huvudsak positiva

att uppdra kårstyrelsen att fortsätta se

till nyemission. Samtliga närvarande

över Göta studentkårs möjlighet att

fullmäktigeledamöter är även positiva till

investera i aktier i GSF, om en nyemission

att Göta studentkår ska investera i aktier

skulle ske.

om en nyemission sker. Beslutsatser
formuleras av mötespresidiet.
Mötespresidiet yrkar på:
att fullmäktige ställer sig positiva till att det
sker en nyemission av aktierna i GSF
att uppdra kårstyrelsen att fortsätta se
över Göta studentkårs möjlighet att
investera i aktier i GSF, om en nyemission
skulle ske.
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§ 4.6

Fastställande av Per Capsulam: Ändringsförslag
uppdragsbeskrivning för eventansvarig
Föredragande: Kårstyrelsen

att fastställa Per Capsulam-beslut:

att fastställa Per Capsulam-beslut:

Ändringsförslag uppdragsbeskrivning för

Ändringsförslag uppdragsbeskrivning för

eventansvarig.

eventansvarig.

§ 4.7

Fullmäktige ska inte vara konkreta – andra
läsningen
Föredragande: Kårstyrelsen

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att i stadgan ändra meningen i paragraf §

att i stadgan ändra meningen i paragraf §

5:4 från:

5:4 från:

”Innan höstterminens första

”Innan höstterminens första

fullmäktigemöte till fullmäktige lämna

fullmäktigemöte till fullmäktige lämna

förslag på konkretiserad verksamhetsplan.

förslag på konkretiserad verksamhetsplan.

Konkretiserad verksamhetsplan ska ha sin

Konkretiserad verksamhetsplan ska ha sin

utgångspunkt i den verksamhetsplan som

utgångspunkt i den verksamhetsplan som

antas av konstituerande fullmäktige”

antas av konstituerande fullmäktige”

Till:

Till:

”Konkretisera den antagna

”Konkretisera den antagna

verksamhetsplanen samt rapportera

verksamhetsplanen samt rapportera

denna till fullmäktige. Konkretiserad

denna till fullmäktige. Konkretiserad

verksamhetsplan ska ha sin utgångspunkt i

verksamhetsplan ska ha sin utgångspunkt i

den verksamhetsplan som antas av

den verksamhetsplan som antas av

konstituerande fullmäktige”

konstituerande fullmäktige”
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§5

Diskussionsärenden

§ 5.1

Överlämning fullmäktige
Föredragande: Kårstyrelsen

Fullmäktige ställer sig positiva till
kårstyrelsens förslag för överlämning.
Kårstyrelsen efterfrågar frivilliga till att
hjälpa till med den tredje delen av
överlämningen som innefattar
överlämning från tidigare
fullmäktigeledamöter. Najomi Brezina,
Robert Johnsson och Viktor Arohlén
anmäler sitt intresse. Kårpolitisk
sekreterare påpekar att det även går bra
för ytterligare ledamöter att höra av sig
om de skulle vara intresserade.

§6

Övriga frågor

§ 6.1

En övriga fråga

Inga övriga frågor.

§7

Mötets avslutande
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§ 7.1

Mötesutvärdering
Föredragande: Mötesordförande

Mötesutvärdering sker i det digitala
presentationssystemet Menti
(mentimeter.com). Resultatet sparas av
kårpolitisk sekreterare.

§ 7.2

Mötets avslutande
Föredragande: Mötesordförande

Lucas Fritzon avslutar mötet klockan 19.07.

Justering av protokoll

Lucas Fritzon,

Jonathan Thor,

Mötesordförande

Mötesordförande

Sara Bergh,

Najomi Brezina,

Mötessekreterare

Justerare

Alexander Wåhlander,
Justerare
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Författare:

Kårstyrelsen

Datum

2021-05-05

Verksamhetsrapport till
fullmäktigemöte 6
Kårövergripande
Verksamhetsplan
Arbetet med målen i verksamhetsplanen går framåt. På kårstyrelsemöte 11 (2021-05-05)
gjordes en avstämning där de som tilldelats ansvar för målen redogjorde hur det går
(detta redogörs i bifogad handling (2.1.1). Flera mål är helt färdiga eller i slutfas medan
några arbetas på med för fullt. Ett par mål har dock identifierats som problematiska: dels
på grund av tidsbrist eller svårighet gällande distansarbete och ett par på grund av otydlig
målformulering.
Merparten av verksamhetsplanens delmål kommer att hinna färdigställas under
verksamhetsåret men ett par kommer eventuellt behöva prioriteras ned eller flyttas till
nästkommande verksamhetsår.

Samarbetsorgan
GUS
Fokuset för GUS har varit utlysningen och tillsättningen av nästa års presidie, poster och
studentpresenter, där de mesta av posterna har nu blivit fyllda. Vi har även fastställt de
reviderade åsiktsdokument och verksamhetsplanen för 2021/2022 som vi har arbetat med
senaste tiden. Vi arbetar även med att ta fram och sammanställa en ny grafisk profil, samt
nya uppdragsbeskrivningar och handläggningsordning för val.
GFS
Sedan sist har GFS fokuserat tillsättandet av nästa verksamhetsårs presidium. Ett par av
ledamöterna i styrelsen har utgjort en grupp som arbetat med att intervjua samt bereda
kandidater som inkommit till de båda presidieposterna. Utöver detta har det varit
diskussioner kopplat till studentforum. Varje år har studentforum en budget på 100 000kr
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som är till för att genomföra eller ta fram event eller annat som studentrepresentanterna
på plats i forumet anser vara relevant för studenterna i Göteborg under just det året. Detta
har således även diskuterats även i år och kommer att diskuteras på nästkommande
studentforum som äger rum i dagarna.
Det har fortsatt varit en del fokus på nyemissionen i GSF och vi har fortsatt haft dialog med
Chalmers angående hur ett aktieägaravtal skulle kunna se ut.
SFS
Under denna period har SFSFUM 2021 ägt rum. Detta är något som har tagit ganska mycket
tid och kraft från Sara, Sandra och Araz, som har ingått i delegationen. Vi har dels haft
möten i delegationen men även tillsammans med andra kårer vi samarbetar med inför
medlemsmöten i SFS. Detta resulterade i att vi lämnade in ett antal motioner till SFSFUM för
att driva de frågor som är viktiga för Göta studentkår.
Flera av våra motioner blev tyvärr avslagna men vi känner oss ändå nöjda med vår insats
under mötet. Sandra Magnusson valde till SFS styrelse och Araz Farkosh till valberedningen
för nästa verksamhetsår. De kommer på det sättet mer direkt kunna påverka SFS arbete.

Verksamhetsområden
Utbildningsbevakning
Utbildningsrådet arbetar fortsatt med de uppgifter som har tagits fram tidigare i år, och vi
börjar äntligen närma oss slutet. Vi har börjat färdigställa en handbok för tillsättande,
administrering och samordning av studentrepresentanter, samt slutfört arbetet med att ta
fram ”Standardiserat arbetssätt för studentrepresentanter”-paketet som numera är online
på vår hemsida. Vi har även tillsammans med nätverksträffsgruppen planerat och
kommer att genomföra en närverksträff med personalen inom GU för att förbättra
kommunikationen och samarbetet mellan kåren och GU.
Vi har även påbörjat arbetet med att sammanställa den enkät som skickades ut för några
veckor sen, och den kommer att skickas ut inom kort.

Politisk påverkan
Arbetsgruppen för politisk har påbörjat arbete med att ta fram tidslinjer för det ”sak”politiska påverkansarbetet och börjat skriva ett rutindokument för SFSFUM. Syftet är att
göra det tydligare för ansvariga inom organisationen när arbetet bör påbörjas och hur det
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sedan ska förankras inom organisationen. Förhoppningsvis blir dessa färdiga innan
verksamhetsårets slut.

Arbetsmarknad
29e april fattade kårstyrelsen beslut om att arvodera Leonardo Rhedin för att täcka upp
delar av uppdraget som arbetsmarknadsansvarig, som följd av Louise Källströms
avträdande.
Då jag: Leonardo, som ny arbetsmarknadsansvarig tillträdde innan kommande
verksamhetsår har huvudfokus varit överlämning de senaste veckorna. Frånträdande
arbetsmarknadsansvarig har skapat dokumentation för att säkerställa att all nödvändig
information finns lättillgänglig vid behov. Jag upplever att överlämningen fungerade bra
och jag känner mig väl förberedd inför mitt uppdrag.
I övrigt arrangerades Inspire 2021 i mars, och resultatet av mässan var positiv. Vi upplevde
att projektgruppen tyckte det var roligt och lärorikt att arbeta med Inspire och att dem är
nöjda med sina prestationer. Även deltagarna och utställarna verkade uppskatta mässan
och möjligheterna till nätverkande som Inspire erbjuder.
En kritik från projektgruppen som jag tar med mig är att arbetet var tidskrävande, detta är
även ett problem som har identifierats av frånträdande arbetsmarknadsansvarig. För att
undvika att denna situation inför kommande mässor har arbetet med Inspire 2022 redan
påbörjats genom rekrytering av projektgrupp. Intresset för att arbeta med Inspire har varit
relativt stort och mitt mål är att ha en färdig projektgrupp 16 maj, vilket verkar
genomförbart.
Arbetsmarknadsansvarig på utbildningsvetenskapliga sektionen har på eget initiativ med
stöttning från eventansvarig och frånträdande arbetsmarknadsansvarig arrangerat ett
evenemang för lärarstudenter. Intresset för evenemanget var stort och jag personligen
upplevde att det var ett lyckat evenemang där studenterna fick mycket användbar
information inför deras kommande karriärer. Dito har även påbörjat planering inför
ytterligare ett evenemang, ett initiativ som verkligen uppskattas och visar på ett stort
engagemang.
Under arbetsmarknadsrådet 28 april genomfördes en utvärdering av arbetsmarknad på
respektive sektion, utifrån utvärderingen önskas mer utbildning och ett ökat samarbete
internt samarbete. Detta är en fråga jag kommer arbeta aktivt med under
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verksamhetsåret genom att vara lyhörd för sektionernas behov så de känner att det finns
gediget stöd.
Vidare kommer jag planera inför kommande samarbeten inför hösten, jag kommer
fundera över vilka evenemang som kan vara intressanta för studenterna och vilka företag
som vi bör samarbeta med. I övrigt kommer mitt fokus i huvudsak vara att lära mig så
mycket som möjligt om min roll och om organisationen för att underlätta arbetet under
mitt verksamhetsår.

Event
Kampanjen ’’Let’s spring’’ träde i kraft i början av april, en kampanj vars syfte är att
marknadsföra vårterminens tre centrala evenemang, Göta-joggen, Drag Race Viewing
Party och Minister på besök. Under den kommande veckan genomförs Göta studentkårs
sista event, ett digitalt evenemang tillsammans med Sveriges minister för högre utbildning
och forskning, Matilda Ernkrans.
De evenemang vi har genomfört har visat sig fått en bra respons från våra medlemmar.
Evenemangen har varit uppskattade och engagerat ett stort antal deltagare. Kampanjen
Göta-joggen bedrevs helt och hållet digitalt, med uppmaningar till löpning och
studenthälsa. Drag Race Viewing Party testade konceptet av att gemensamt uppleva ett
program och utforma aktiviteter kretsat kring programmet. Konceptet visade sig vara
framgångsrikt och en rolig ide för framtida evenemang, både digitalt och fysiskt.
Studiesociala rådet har arbetat fram en lathund för hur man som medlem kan starta en
förening i Göta studentkår. Ett värdefullt dokument som vi anser kommer vara till god
användning och gynna många. Rådet har även varit hjälpsamma i planeringen och
utförandet av de planerande evenemangen under vårterminen, men även i planerandet
av insparken HT21.
Föreningskonferensen har nu haft 13 möten sedan februari 2021. Under april månad har vi
diskuterat ämnen som hållbart engagemang, samarbete och sponsring med externa
aktörer, how-to-årsmöte och föreningsstatus. De ämnen vi har diskuterat har visat sig vara
mycket uppskattade av Göta studentkårs föreningsaktiva. Föreningskonferensen kommer
att fortsätta med att utforma konceptet och utveckla till hur vi kan bemöta föreningarnas
behov i lärandet av relevanta ämnen.
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Planerandet av insparken HT21 är i sitt första stadie. Sektionernas koordinatorsgrupper är
tillsatta och har genomgått en koordinatorsutbildning. Göta studentkår har nu börjat
planera för samarbeten med sponsorer och centrala evenemang, men även arbetat
långsiktigt med frågor och områden i relation till covid-19 för att underlätta
koordinatorernas arbete så mycket som möjligt i den svåra situationen som vi är i idag.

Sektioner
Utbildningsvetenskapliga sektionen
Som en ilande vind är även detta verksamhetsår snart vid sitt slut. Tänk vilka storverk som
har uträttats på Utsek, trots en världsomfattande pandemi. I denna sista rapport ska jag
inledningsvis försöka utgå från ett bredare perspektiv för att sedan mot slutet smalna av
rapporten.
Redan före mitt verksamhetsår lade jag märke till att en kulturförändring behövdes på
Utsek, och att jag som nyvald ordförande för sagda instans hade verktygen för att göra
det. Avsaknaden av en seriös ordförande under de två tidigare verksamhetsåren lämnade
mycket att önska på sektionen, men också mycket utrymme för mig och min styrelse att
kunna utforma arbetet som vi ville.
Vi har utgått mycket från den stora grad av ideellt engagemang som finns på sektionen.
Med detta engagemang har vi dels uppfunnit nya sätt att arbeta i en engagerad
sektionsstyrelse, med mycket delegerat ansvar till olika ansvarsområden, men också att
rekrytera en hel del ideellt engagemang utanför styrelsen. Detta har rört sig om allt ifrån
studentrepresentanter (där nu vartenda organ på fakulteten har minst en
studentrepresentant, och de allra flesta har fullsatt studentrepresentation) till
föreningsverksamhet, eftersom vi har gått från två aktiva föreningar och ett utskott vid
verksamhetsårets start till i skrivande stund sju aktiva föreningar och tre utskott, med en
åttonde förening på väg att startas. Det här kommer att bidra till många fler möjligheter
att engagera sig ideellt i framtiden, vilket är grunden i Göta studentkårs arbete.
Många av dessa engagemang är i startgroparna, eftersom det är svårt att starta upp ett
arbete fullt ut i pandemitider, men förutsättningarna för ett levande studentliv på
fakulteten, vid sidan av en välfungerande utbildningsbevakning är mycket stora.
Det är med viss sorg, men också lättnad som jag om ungefär en och en halv månad
lämnar över ordförandeklubban till min efterträdare. Det här verksamhetsåret blev inte alls
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som någon av oss tänkt, men trots det har jag, tillsammans med min styrelse, uträttat
saker som var bortom våra vildaste förväntningar. Det är med en trygg hand jag lämnar
över klubban till nästa års Utsekare, även om jag vid sidan av mina studier finns med på
vissa hörn.

Samhällsvetarsektionen
Nere på Campus Haga fortsätter vi att arbeta mot dem mål som sattes upp inför våren.
Styrelseutbildningarna för föreningarna fortsätter, och nu har vi även påbörjat ett litet
utvecklingsprojekt med dem (som beskrivs under nästa rubrik). Våra efterträdare har nu
även valts in, och vi har redan smygstartat på överlämningen för dessa för att göra
övergången så smidig som möjlig.
Utbildningsbevakning
På utbildningsbevakningsfronten har det inte hänt överdrivet mycket sedan senast. Det har
inkommit studentärenden men inga av särskilt allvarlig karaktär utan det har mest handlat
om bristande upplägg i kurser och klagomål på lärare.
Vi har fortsatt samarbetet med SDR och har en representant från sektionsstyrelsen med i
deras arbetsgrupp som jobbar med rasism. De arbetar just nu med att göra en enkät om
studenters erfarenheter av rasism och diskriminering som vi kommer att skicka ut med ett
Göta-mejl så fort det är färdigt.
Vi har blivit kontaktade av en grupp på fakulteten som ska starta ett projekt i höst för att
hjälpa studenters psykiska mående. De ville att studentkåren skulle ha en aktivt drivande
roll i det arbetet men efter ett gemensamt möte med våra efterträdare kom vi överens om
att kåren mer ska ha en rådgivande funktion och ge input på det arbetet som
projektgruppen gör.
SAM-nätverket har tuggat på och vi har nu haft den sista träffen för det här
verksamhetsåret (tema: pedagogik). Deltagandet har inte alltid varit så högt som man
kanske hade hoppats, men nu finns det en inarbetad struktur och igenkänning hos
studenterna på sektionen vilket förhoppningsvis kommer att göra det lättare för våra
efterföljare att hålla igång det.
Studiesocialt
Som det nämndes i den förra verksamhetsrapporten var vi i full fart med att genomföra
Samseks egna bäst i test. Utmaningarna genomfördes, klippen klipptes, och på vår
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Instagram sändes totalt tio avsnitt över fem veckor. Föreningarna tyckte det var kul att få
göra något så här nu när det inte går att göra så mycket annat, och våra följare verkade
underhållna. Men mest nöjda och glada över det hela var nog ändå SG Globala som tog
hem hela kalaset!
På grund av läget har det inte hänt så mycket mer i studiesocial väg, vilket är väldigt
olyckligt eftersom vi hade hoppats på att kunna anordna någon sorts faddertack utomhus
nu under maj. Istället har vi börjat blicka framåt mot hösten och insparken. Tillsammans
med efterträdarna har vi redan börjat planera tillsammans med föreningarna, och det
sägs att höstens inspark verkligen kommer ge sektionen fortsatt rätt till smeknamnet
”Slirsek”.

Naturvetarsektionen
Rekryteringen av folk som arbetar under höstens inspark är klar och årets
kommandobrygga och phaddrar känns mer taggade än någonsin. De har gått
utbildningen och är redo för vad hösten och pandemin kan kasta mot dem, vilket känns
otroligt lovande!
Angående utbildningsbevakning så är enkäten om digitala studier ute och över 100
studenter har svarat på den, varav en stor procent var naturvetarstudenter. Ett gott tecken
på att vi har nått dem väl och att många har deltagit. Det är roliga nyheter och visar att
reklam för liknande saker kan fortsättas göra på våra sociala medier och medlemsmail
och nå ut och engagera studenter för liknande saker.
Det är även förberedelser inför fredagens verksamhetsdialog med rektorn. Efter snack med
GUS kom vi fram till att göta NATSEK’s fråga till rektor kommer ha med kursutvärderingarna
och ifall det kommer komma fram ett centralt tillvägagångssätt för fakulteterna på GU att
dessa följs upp på ett så bra sätt som möjligt utan att de glöms bort eller inte tas på allvar.

Humanistsektionen
En viktig fråga på Humanistiska fakulteten sedan förra fullmäktige har varit studenternas
arbetsmiljö. Universitetet har ansvar för studenternas arbetsmiljö. Detta verkar dessvärre
inte vara en prioriterad fråga för fakulteten utan det är ett arbete som görs med
vänsterhanden. Humanistsektionen har därför försökt lyfta frågan i olika organ genom att
sammankoppla frågan om arbetsmiljö med utbildningskvalitet. Det känns som att
fakulteten eventuellt har börjat få upp ögonen för frågan, men det finns mycket kvar att
göra.
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Rekrytering av studentrepresentanter har gått trögt såhär mot andra halvan av terminen.
De som är intresserade brukar normalt sett fångas upp i början, men vi på
Humanistsektionen tror att den nya sidan för utlysning på hemsidan kommer vara mycket
användbar för att visa vilka poster som finns.
En annan viktig sak är den digitala invigning av Humanistiska fakulteten som kommer
hållas den 27 maj. Sektionsordförande sitter med i arbetsgruppen för invigningen och har
spelat in ett tal som kommer spelas upp under invigningen. Sektionsstyrelsen jobbar även
på ett eget bidrag i form av en film som visar upp studenternas perspektiv på det nya
huset.
Styrelsens arbetsmarknadsansvariga har planerat en aktivitet i form av videor i samarbete
med fackförbundet DIK. Studenter får möjligheten att ställa frågor som rör arbetslivet samt
får tips på vad man som nyexaminerad kan förvänta sig samt vad som förväntas av en
ute på arbetsmarknaden. Videorna kommer att publiceras i slutet av maj och början av
juni.
Humanistsektionen har fått en ordförande, Stina, för verksamhetsåret 21/22 och ordförande
har träffat Stina för lite förberedande möten och se till att Stina känner sig bekväm med att
ta över.
Det har på sektionen gjorts ett arbete med att rekrytera insparkskoordinatorer till insparken
HT21, och slutligen har det vaskats fram några lämpliga kandidater som kommer styra
skutan mot stordåd.

IT-sektionen
I rapporten till senaste mötet skrev jag om våra första steg i att starta upp ett
doktorandråd på IT-sektionen. Jag kan glatt meddela att rådet har haft ett konstituerande
möte och en styrelse har valts. Vi ser fram emot ett starkare samarbete med
doktoranderna och ett bättre inflytande från doktoranderna inom fakulteten.
Utskottet KogVet har under lyckade omständigheter genomfört Cognitive Science Day.
Eventet är en inspirationsdag för studenter i syfte att inspirera till de olika karriärmöjligheter
som finns efter examen. Detta är andra året i rad som eventet hålls och trots speciella
omständigheter så lyckades gruppen locka intressanta föreläsare och skapa en proffsig
inramning.
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På fakulteten har även en workshops genomförts angående framtiden för programmen.
Detta i syftet att ta lärdom av vad dem olika programmen gör bra men också för att stärka
banden mellan programmen och skapa möjligheter för kollaboration. Sektionsordförande
har deltagit för att ge studenterna en röst. En fråga som lyftes under workshopen var
möjligheten att skapa en kurs-palett så att studenter kan få ett större urval av kurser på
fakulteten när de får möjlighet att välja.
IT-sektionen har även fått en för verksamhetsåret 21/22, Thor Axell. Sektionsordförande har
tillsammans med Thor planerat in ett par tillfällen för att tjuvstarta överlämningen och har
även deltagit på ett par möten med fakultet och liknande för att göra övergången så
smidig som möjligt. Två insparkskoordinatorer har också rekryterats men arbetet fortsätter
med att hitta ytterligare koordinatorer för att få representation från fler delar av fakulteten.
Sist men inte minst så har en viktig fråga på fakulteten varit att förbereda sig för en
eventuell återgång till mer campus-förlagd undervisning. Detta görs försiktigt men vi vill
inte vara oförberedda om restriktioner och riktlinjer ändras till hösten.

Övrigt
Konstfum har valt (de flesta av) våra efterträdare och vi ser fram emot en kul
överlämningsperiod.
Vi vill också tacka er fullmäktigeledamöter för ert engagemang och tiden ni lagt ner på
Göta studentkår. Ni är våra medlemmars röst och det viktigaste organet i organisationen!
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2020-04-04

Fullmäktiges arbetsordning

att anta fullmäktiges arbetsordning för verksamhetsåret 2020/21.

Utfört

2020-04-04

Medlemsavgift

avslå Humlistans första yrkande: att ta bort möjligheten att bli medlem för en termin och därmed
att terminsavgiften.

Utfört

2020-04-04

Medlemsavgift

avslå Humlistans andra yrkande: att fastställa kostnaden för medlemskap i Göta studentkår till 100 SEK
för en termin, till 150 SEK för två terminer samt 300 SEK för stödmedlemskap för två terminer för
att verksamhetsåret 2020/21.

Utfört

2020-04-04

Medlemsavgift

fastställa kostnaden för medlemskap i Göta studentkår till 175 SEK för en termin, till 250 SEK för två
att terminer samt 300 SEK för stödmedlemskap för två terminer för verksamhetsåret 2020/21.

2020-04-04

att fastställa månadsarvodet för verksamhetsåret 2020/2021 till 37.5% av prisbasbeloppet 2020.

2020-04-04

Månadsarvodets storlek
Rambudget

2020-04-04

Rambudget

att fastställa Rambudget för verksamhetsåret 2020/21.

Verksamhetsplan
2020/2021

2020-04-04

att skicka med till styrelsen: att överväga en överlämningstid på 1 månad i budgeten.

Utfört
Utfört
Utfört
Utfört

avslå humlistans första yrkande: att stycket “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. ”
ersätts med “Göteborgs universitet behöver ha fler proaktiva satsningar för att främja studenthälsan
utöver de föreläsningar och workshop som hålls av studenthälsovården. Därför behövs 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
Utfört
att några tydliga arbetssätt med studenters hälsa ute på universitetet. “

2020-04-04

Verksamhetsplan
2020/2021

kårstyrelsen till nästa fullmäktigemöte förtydligar stycket kring “kvarvarande mål”, då målen inte går att
att finna i föregående års verksamhetsplan.

Utfört

2020-04-04

Verksamhetsplan
2020/2021

kårstyrelsen till nästa fullmäktigemöte inför ett stycke om kursvärderingar som prioriterat
att påverkansområde i verksamhetsplanen.

Ej utfört

2020-04-04

Verksamhetsplan
2020/2021

att fastställa verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2020/2021 i enlighet med framvaskat förslag.

Utfört

2020-04-04

Beslut om datum för
höstens
fullmäktigesammanträden

fastställa datum för höstens fullmäktigesammanträden för verksamhetsåret 2020/21 enligt följande:
att fullmäktigemöte 1: 2020-09-22, fullmäktigemöte 2: 2020-10-27, fullmäktigemöte 3: 2020-12-08.

2020-04-04

Valärenden

att öppna för fri nominering och val på mötet endast gällande vakanta poster.

2020-04-04

Valärenden

att avslå att öppna för fri nominering och val på mötet.

Utfört
Utfört
Utfört

2020-04-04

Valärenden

hantera samtliga poster som har kandidater först och sedan behandla poster som i dagsläget är
att föreslagna vakanta.

Utfört

2020-04-04

Valärenden

efter mötet öppna för nominering och att fyllnadsvälja på Fullmäktige 6 (och i och med det delegera valet
att till Fullmäktige 2019/20).

2020-04-04

att nomineringsperioden för fyllnadsval är öppen från och med 4:e april till den 10:e maj.
att välja Sandra Magnusson till kårordförande för verksamhetsåret 2020/21.

Utfört

att vakantsätta posten som vice kårordförande för verksamhetsåret 2020/21.

Utfört

2020-04-04

Valärenden
Val till Göta studentkårs
centrala presidium
Val till Göta studentkårs
centrala presidium
Val till kårpolitisk
sekreterare

Utfört
Utfört

att vakantsätta posten som kårpolitisk sekreterare för verksamhetsåret 2020/21.

2020-04-04

Val till eventansvarig

att stänga punkt 3.3 och istället låta valberedningen bereda valet.

2020-04-04

Val till eventansvarig

att öppna upp punkt 3.3 igen och gå till val för posten eventansvarig.

2020-04-04

Val till eventansvarig
Val till
arbetsmarknadsansvarig
Val till sektionsordförande
och ledamöter för
humanistsektionens styrelse
Val till sektionsordförande
och ledamöter för ITsektionens styrelse
Val till sektionsordförande
och ledamöter för
naturvetarsektionens
styrelse

att välja Ella Amandusson till eventansvarig för verksamhetsåret 2020/21.

Utfört
Utfört
Utfört
Utfört

att vakantsätta posten som arbetsmarknadsansvarig för verksamhetsåret 2020/21

Utfört

att välja Daniel Johansson till ordförande för humanistsektionen för verksamhetsåret 2020/21.

Utfört

att välja Olle Anthin till sektionsordförande för IT-sektionen för verksamhetsåret 2020/21.

Utfört

att välja Lovisa Theander till ordförande för naturvetarsektionen för verksamhetsåret 2020/21.

Utfört

2020-04-04
2020-04-04

2020-04-04

2020-04-04

2020-04-04

2020-04-04

2020-04-04

2020-04-04

2020-04-04

2020-04-04

2020-04-04

2020-04-04

2020-04-04

Val till sektionsordförane,
vice sektionsordförande och
ledamöter för
samhällsvetarsektionens
styrelse
Val till sektionsordförane,
vice sektionsordförande och
ledamöter för
samhällsvetarsektionens
styrelse
Val till sektionsordförane,
vice sektionsordförande och
ledamöter för
samhällsvetarsektionens
styrelse
Val till sektionsordförane,
vice sektionsordförande och
ledamöter för
samhällsvetarsektionens
styrelse
Val till sektionsordörande
och ledamöter för
utbildningsvetenskapliga
sektionens styrelse
Val till sektionsordörande
och ledamöter för
utbildningsvetenskapliga
sektionens styrelse
Val till talman och
talmanssuppleant för
fullmäktige 2020/21

att välja Arvid Danielsson till ordförande för samhällsvetarsektionen för verksamhetsåret 2020/21.

Utfört

att välja Ertan Kantur till vice ordförande för samhällsvetarsektionen för verksamhetsåret 2020/21.

Utfört

välja Kenny Sahlsten och Claudia Willkomm till samhällsvetarsektionens styrelse för verksamhetsåret
att 2020/21.

Utfört

att inte välja Theodor Ohlsson till samhällsvetarsektionens styrelse för verksamhetsåret 2020/21.

Utfört

att välja Felix Larsvik till ordförande för utbildningsvetenskapliga sektionen för verksamhetsåret 2020/21.

Utfört

välja Robin Landin, Marcos Monge Lopez, Annika Gren, Janine Bos, Viktor Näsman, Melissa Nordkvist
att och Ola Thunander till utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse för verksamhetsåret 2020/21.

Utfört

att välja Lucas Fritzon till talman för Göta studentkår för verksamhetsåret 2020/21.

2020-04-04

Val till verksamhetsrevisorer att vakantsätta posterna som verksamhetsrevisor för verksamhetsåret 2020/21.
välja Grant Thornton till revisorsbolag för Göta studentkårs ekonomiska revison för verksamhetsåret
att 2019/20.
Val till ekonomisk revisor

2020-04-04

Val till ekonomisk revisor

2020-04-04

Val till ekonomisk revisor

2020-04-04

riva upp beslutet att välja Grant Thornton till revisorsbolag för Göta studentkårs ekonomiska revison för
att verksamhetsåret 2019/20.
välja Grant Thornton till revisorsbolag för Göta studentkårs ekonomiska revison för verksamhetsåret
att 2020/21

Utfört
Utfört
Utfört
Utfört
Utfört

Utfört
Utfört
Utfört
Utfört

2020-09-22

Val av verksamhetsrevisor

att välja Klas Kärngren till verksamhetsrevisor för verksamhetsåret 20/21.

2020-09-22

Val av talmanssuppleant

att välja 2 stycken talmanssuppleanter.

2020-09-22

Val av talmanssuppleant

att välja Jonathan Thor till 1e talmanssuppleant för verksamhetsåret 20/21.

2020-09-22

att välja Oskar Amund till 2e talmanssuppleant för verksamhetsåret 20/21.

2020-09-22

Val av talmanssuppleant
Val till fullmäktiges
arbetsmiljöutskott (AMU)

2020-09-22

Val till valnämnden

att att välja Sara Enberg till valnämnden.

2020-09-22

Verksamhetsplan 20/21

att anta Verksamhetsplan 20/21 i sin helhet.

2020-09-22

Fyllnadsval eventansvarig

att utlysa fyllnadsval för eventansvarig för verksamhetsåret 20/21 med flexibel procentsats.

2020-09-22

Fyllnadsval eventansvarig

att uppdra kårstyrelsen att bereda ansökande till posten som eventansvarig.

Utfört
Utfört
Utfört
Utfört
Utfört

i Göta studentkår stadga under § 2.2 ändra: ”att kandidera till fullmäktige, Kårstyrelsen, sektionsstyrelse,
valberedning, valnämnd och verksamhetsrevisor” till ”att kandidera till fullmäktige, Kårstyrelsen,
att sektionsstyrelse, valberedning och valnämnd”

Utfört

att fastställa Per Capsulam-beslut angående fyllnadsval och valnämnd.

Utfört

att fastställa Per Capsulam-beslut angående fyllnadsval av förtroendeposter.

Utfört

2020-09-22

Förslag till stadgerevidering:
verksamhetsrevisor – första
läsningen
Fastställande av Per
Capsulam-beslut angående
kårval och valnämnd
Fastställande av Per
Capsulam-beslut angående
fyllnadsval av
förtroendeposter
Göta studentkårs
Arbetsmarknadsstrategi

att anta Göta studentkårs Arbetsmarknadsstrategi 2020-2024 i sin helhet.

Utfört

2020-10-27

Val av eventansvarig

2020-10-27

Val till valnämnden

att välja Ebba Callenberg till eventansvarig från 2 november och för resterande verksamhetsår 20/21.
att välja Felicia Ekelund till valnämnden.

2020-10-27

Val till valnämnden

att välja Harry Roll till valnämnden.

2020-10-27

Val till valnämnden

att välja Anton Karlsson Rask till valnämnden.

2020-10-27

Val till valberedningen
Nytt rapporteringsformat till
fullmäktige

att välja Annika Gren till valberedningen.

Utfört
Utfört
Utfört
Utfört
Utfört

att anta mallen för verksamhetsrapportering.

Utfört

2020-09-22

2020-09-22

2020-09-22

2020-10-27

att välja William Palmér, Alex Malmqvist till fullmäktiges arbetsmiljöutskott.

2020-10-27

Förslag till stadgerevidering:
stödmedlemmar – första
att ta besluten i klump.
läsningen
Förslag till stadgerevidering:
stödmedlemmar – första
att besluta enligt förslaget.
läsningen

2020-10-27

Förslag till stadgerevidering:
i Göta studentkår stadga under § 2.2 ändra: ”att kandidera till fullmäktige, Kårstyrelsen, sektionsstyrelse,
verksamhetsrevisor – andra
valberedning, valnämnd och verksamhetsrevisor” till ”att kandidera till fullmäktige, Kårstyrelsen,
att sektionsstyrelse, valberedning och valnämnd”
läsningen

2020-10-27

2020-12-08
2020-12-08
2020-12-08
2020-12-08
2020-12-08
2020-12-08

2020-12-08
2020-12-08
2020-12-08

2020-12-08

2020-12-08
2020-12-08

Ansvarsfrihet för
kårstyrelsen 19/20
Ansvarsfrihet för
kårstyrelsen 19/20
Ansvarsfrihet för
kårstyrelsen 19/20
Ansvarsfrihet för
kårstyrelsen 19/20
Ansvarsfrihet för
kårstyrelsen 19/20
Proposition:
Placeringspolicy
Proposition:
Valberedningens
arbetsordning
Proposition: Entledigande
verksamhetsrevisor
Proposition: Entledigande
verksamhetsrevisor
Förslag till stadgerevidering:
stödmedlemmar – andra
läsningen
Förslag till stadgerevidering:
stödmedlemmar – andra
läsningen
Motion: Överlämning
fullmäktige

Utfört
Utfört

Utfört

att ge kårstyrelsen 2019/20 ansvarsfrihet.

Utfört

att lägga verksamhetsberättelse 2019/20 till handlingarna.

Utfört

att lägga årsredovisning för verksamhetsåret 2019/20 till handlingarna.

Utfört

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

Utfört

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

Utfört

att anta förslagna revideringar i Göta studentkårs placeringspolicy.

Utfört

att anta ”Valberedningens arbetsordning” i sin helhet.

Utfört

att entlediga Esra Holloway Attaway från sitt uppdrag som verksamhetsrevisor för verksamhetsåret 2020/21. Utfört
att utlysa fyllnadsval till verksamhetsrevisor för verksamhetsåret 2020/21.

Utfört

att ta besluten i klump.

Utfört

att besluta enligt förslaget.

Utfört

att uppdra kårstyrelsen att ta fram rutiner för överlämning mellan fullmäktigeledamöter.

Pågående

2020-12-08

Motion: Överlämning
fullmäktige
Tider för vårens
fullmäktigemöten

2021-02-02

Val till valberedningen

att välja Nigel Gatsfield till valberedningen 2020/21.

2021-02-02

Val till valberedningen
Fyllnadsval
verksamhetsrevisor
Valnämndens
ordförandeskap

att välja Kenza Bennini till valberedningen 2020/21.

Utfört
Utfört

att välja Arita Halili till verksamhetsrevisor för resterande verksamhetsårs 2020/21.

Utfört

att uppdra Göta studentkårs valnämnd att internt välja en ordförande.

Revidering av budget
Konkretiserad
verksamhetsplan

att revidera Göta studentkårs rambudget 2020/21 i enlighet med förslag.

Utfört
Utfört

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

Utfört

avsätta maximalt 80 000 kronor av de ändamålsbestämda medlen under verksamhetsåret 20/21 för
att kostnader kopplat till arbetsmarknadsmässan Inspire.

Utfört

att anta ”Göta studentkårs arbetsmiljöpolicy” i sin helhet.

Utfört

att anta ”Göta studentkårs policy för hantering av personuppgifter” i sin helhet.

Utfört

2020-12-08

2021-02-02
2021-02-02
2021-02-02
2021-02-02
2021-02-02
2021-02-02

2021-02-02

Ändåmålsbestämda medel
Proposition:
Arbetsmiljöpolicy
Proposition: Policy för
hantering av
personuppgifter

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

Pågående

att fastställa mötestiderna för vårens fullmäktigemöten efter förslag.

Utfört

2021-02-02

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: ”Konkretisera den
Motion: Fullmäktige ska inte
antagna verksamhetsplanen samt rapportera denna till fullmäktige. Konkretiserad verksamhetsplan ska
att ha sin utgångspunkt i den verksamhetsplan som antas av konstituerande fullmäktige”
vara konkreta
Arvoderingar för heltidare
med
mötesarvoden för heltidare med studentrepresentantsuppdrag ska betalas ut jämt mellan samtliga
studentrepresentantuppdrag att heltidsarvoderade vid Göta studentkår för respektive verksamhetsår.

2021-03-23

Proposition: Revidering av
budget med anledning av
extra anslag

2021-02-02

att revidera Göta studentkårs rambudget 2020/21 i enlighet med förslag.

Utfört
Pågående

Utfört

2021-03-23

2021-03-23
2021-03-23
2021-03-23

2021-03-23

2021-03-23

2021-03-23

2021-03-23

2021-03-23

2021-03-23

Proposition:
Stadgerevidering angående
doktorandråd - första
läsningen
Proposition:
Stadgerevidering angående
doktorandråd - första
läsningen
Proposition: Arbetsordning
för doktorandråd
Proposition: Arbetsordning
för doktorandråd
Proposition:
Uppdragsbeskrivningar för
sektionsstyrelseledamöter Yrkanden
Proposition:
Uppdragsbeskrivningar för
sektionsstyrelseledamöter Yrkanden
Proposition:
Uppdragsbeskrivningar för
sektionsstyrelseledamöter Yrkanden
Proposition:
Inriktningsbeslut - Fortsatt
utredning av aktiefrågan
Proposition:
Inriktningsbeslut - Fortsatt
utredning av aktiefrågan
Fastställande av Per
Capsulam: Ändringsförslag
uppdragsbeskrivning för
eventansvarig

att revidera ”Kapitel 9: Doktorandråd” i Göta studentkårs stadga efter förslag.

Pågående

i Göta studentkårs stadga 14:6, under ”Följande arbetsordningar beslutas av fullmäktige:” lägga till
att ”Arbetsordning för doktorandråd”.

Pågående

att upphäva dokumentet ”Regler för doktorandråd” antaget 2016-03-22.

Utfört

att anta ”Arbetsordning för doktorandråd” i sin helhet.

Utfört

att revidera Uppdragsbeskrivning för sektionsstyrelseledamot med arbetsmarknadsansvar enligt förslag.

Utfört

att revidera Uppdragsbeskrivning för sektionsstyrelseledamot med studiesocialt ansvar enligt förslag.

Utfört

att revidera Uppdragsbeskrivning för sektionsstyrelseledamot med utbildningsbevakaransvar enligt förslag.

Utfört

att fullmäktige ställer sig positiva till att det sker en nyemission av aktierna i GSF.

Utfört

uppdra kårstyrelsen att fortsätta se över Göta studentkårs möjlighet att investera i aktier i GSF, om en
att nyemission skulle ske.

Pågående

att fastställa Per Capsulam-beslut: Ändringsförslag uppdragsbeskrivning för eventansvarig.

Utfört

2021-03-23

Fullmäktige ska inte vara
konkreta – andra läsningen

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: ”Konkretisera den
antagna verksamhetsplanen samt rapportera denna till fullmäktige. Konkretiserad verksamhetsplan ska
att ha sin utgångspunkt i den verksamhetsplan som antas av konstituerande fullmäktige”

Utfört

Förordan för Fyllnadsval vid Göta Studentkår
Vice Kårordförande: Mathilda Bandarian
Göta studentkårs valberedning för verksamhetsåret 20/21 förordar Mathilda
Bandarian till posten som vice kårordförande för Göta studentkår. Hen har ett
långtgående politiskt engagemang där hen bland annat har verkat som vice
ordförande samt ordförande. Hen är även aktiv inom två föreningar där hen varit
kassör och därav har kunskap om hur man hanterar en organisations ekonomi. Hen
har även administrativa kunskaper då hen arbetat som sekreterare på
landstingsnivå, och hen har varit aktiv inom sin sektion. Mathilda uttrycker att en utav
hens starkaste färdigheter är att hen är organiserad och drivande, vilket
valberedningen anser fördelaktigt för hens roll. Valberedning anser att Mathilda
Bandarians erfarenhet samt hens drivande egenskaper gör hen väl utrustad för
posten och ett bra komplement till förordad kårordförande.
Övriga kandidater: Talman: Hampus Haugland
Göta studentkårs valberedning för verksamhetsåret 20/21 förordar Hampus
Haugland till posten som talman för Göta studentkår. Hen har erfarenhet som
moderator i diverse olika föreningar, som bland annat årsmötespresidial. Hampus är
mötesvan och har även varit sekreterare, kassör samt ledamot och har därav en god
förståelse för mötesformalia. Av dessa anledningar bedömer valberedningen att
Hampus kommer göra ett utmärkt arbete som Fullmäktiges talman.
Om Hampus blir vald har hen tänkt avträda från sin position som
fullmäktigeledamot.
Övriga kandidater: Verksamhetsrevisor: Irina Bergå
Göta studentkårs valberedning för verksamhetsåret 20/21 förordar Irina Bergå till
posten som verksamhetsrevisor för Göta studentkår. Irina har tidigare erfarenhet av
revisorrollen, då hen arbetat som revisor på en bostadsrättsförening. Hen driver även

ett eget företag, vilket påvisar på gott initiativtagande och förståelse för olika
organisationers arbete. Kandidaten visar även goda egenskaper på att lösa
konflikter vilket är fördelaktigt för rollen. Valberedningen bedömer att Irina Bergå har
den erfarenhet, det initiativtagande och de egenskaper som krävs för att göra ett
bra arbete som verksamhetsrevisor för verksamhetsåret 2021-2022.
Om Irina blir vald har hen tänkt avträda från sin position som fullmäktigeledamot.
Övriga kandidater: Humanistsektionen Styrelseledamöter: Göta studentkårs valberedning för
verksamhetsåret 20/21 förordar Linda Jansson, Uliana Anderson och Antonia Eklund
till sektionsledamöter för Humanistsektionens styrelse för verksamhetsåret
2021-2022.
Linda Jansson har erfarenhet av att vara sektionsordförande och har suttit i
styrelsen under ett år. Därför kan hen utgöra ett stort stöd för resterande styrelse och
den nya sektionsordförande under verksamhetsåret 2021-2022.
Uliana Anderson visar ett stort intresse för kårens arbete med speciellt fokus på
utbildningsfrågor och studiesociala perspektiv. Ulianas engagemang och driv
kommer att vara en fördel för humanistsektionens styrelse under verksamhetsåret
2021-2022.
Antonia Eklund har tidigare varit aktiv i kåren och i föreningsvärlden. Med erfarenhet
och intresse kommer Antonia vara en tillgång för Humanistsektionens styrelse under
verksamhetsåret 2021-2022.
Övriga Kandidater: Umar Zaheer
Utbildningsvetenskapliga sektionen Styrelseledamöter: Göta Studentkårs
valberedning för verksamhetsåret 20/21 förordar Tom Holtorf till styrelseledamot för
Utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse för verksamhetsåret 2021-2022. Tom
har tidigare erfarenhet av styrelsearbete och har suttit som ordförande, kassör och

ledamot i ungdomsförbund och föreningar. Tom har även ett stort intresse av
kommunikationsfrågor och att nå ut till studenterna mer.
Övriga Kandidater: Irina Bergå
Naturvetarsektionen Styrelseledamöter:
Göta Studentkårs valberedning för verksamhetsåret 20/21 förordar Maxim Olsson till
styrelseledamot för Naturvetenskapliga sektionens styrelse för verksamhetsåret
2021-2022. Hen har varit studentrepresentant på disciplinnämnden på Göteborgs
Universitet, intresserar sig för arbetet med arbetsmiljö, har tidigare erfarenhet av
styrelsearbete för två organisationer.
Övriga kandidater: Samhällsvetenskapliga sektionen Styrelseledamöter: “Göta studentkårs”
nomination committee of the financial year of 20/21 nominate Emma Johansson,
Emil Berglind, Annahita Ahmadi Daghdar and Umar Zaheer as members for the
board of the section of Social Sciences for the financial year of 2021-2022.
Emma Johansson har tidigare erfarenhet inom samhällsvetarsektionen som
ordförande för studentgruppen Globala, visar stort intresse för sektionen och vill
lägga extra fokus på kontakt med arbetsliv och sociala event.
Emil Berglind visar stort intresse och engagemang, och har tidigare erfarenhet av
arbete inom Demos som valberedare. Hen är intresserad av arbetsmiljö och
utbildningsbevakning samt studenthälsa under distansläget.
Annahita Ahmadi Daghdar har erfarenhet av både politiskt och ideellt arbete, och
har bland annat varit ordförande inom Göteborgs FN-förening. Hen har även varit
studentrepresentant och har intresse för utbildningsfrågor.
Umar Zaheer has previous experience with non-governmental organizations, and
shows clear interest in contributing to the student community.
Övriga Kandidater: -

§ 4.1 Stadgerevidering angående doktorandråd
Fullmäktigemöte 6
2020/21, 210505

Författare:

Kårpolitisk sekreterare

Datum

2021-05-05

§ 4.1 Stadgerevidering angående
doktorandråd – andra läsningen
Första läsning antagen 2021-03-23.
Arbetsgruppen för styrdokument har under verksamhetsåret arbetat med att ta fram ett
nytt dokument som reglerar Göta studentkårs doktorandråd. I detta arbete fann gruppen
att stadgan skrivningar gällande doktorandråden var mycket vag och bristande i sin
formulering. Efter ett gediget arbete med ”Arbetsordningen för doktorandråd” stod det klart
att även stadgan skulle behöva komma att justeras.
Förslaget som ligger ger stadgan en tydligare skrivning gällande doktorandrådens uppgift
och sammansättning samt passar även bättre in i stadgans generella struktur.

Förslag till beslut:
att revidera ”Kapitel 9: Doktorandråd” i Göta studentkårs stadga efter förslag.
att i Göta studentkårs stadga 14:6, under ”Följande arbetsordningar beslutas av
fullmäktige:” lägga till ”Arbetsordning för doktorandråd”.

Adress

Kontakt

Digitalt

Götabergsgatan 17

031-708 44 40

gotastudentkar.se

411 34 Göteborg

info@gota.gu.se

@gotastudentkar

§ 4.1 Stadgerevidering angående doktorandråd
Fullmäktigemöte 6
2020/21, 210505

Kapitel 9: Doktorandråd
§ 9:1

Doktorandrådens väsen
Doktorandråden är sammanslutningar av doktorander som studerar
vid någon av de fakulteter som representeras av Göta studentkår.
Doktorandråden regleras ytterligare i dokumentet ”Arbetsordning för
doktorandråd”.

§ 9:2

Doktorandrådens antal och verksamhetsområden
Göta studentkår har fem doktorandråd:
>

Humanistiska doktorandrådet

>

Samhällsvetenskapliga doktorandrådet

>

Naturvetenskapliga doktorandrådet

>

IT-fakultetens doktorandråd

>

Utbildningsvetenskapliga doktorandrådet

Doktorandrådens verksamhetsområde är lika med respektive fakultet
och sektion.

§ 9:3

Uppgift
Doktorandrådets har till uppgift att:
>

samordna forskarstuderande vid representerad fakultet

>

vara en plattform för diskussion mellan doktorander

>

agera remissinstans för Göteborgs universitet i frågor som rör
doktorander

>

föra information mellan doktorander och Göta studentkårs
sektionsstyrelser

>

nominera doktorander för studentrepresentantsuppdrag till
sektionsstyrelsen

>

utse en representant till Göteborgs universitets
doktorandkommitté (GUDK)

Adress

Kontakt

Digitalt

Götabergsgatan 17

031-708 44 40

gotastudentkar.se

411 34 Göteborg

info@gota.gu.se

@gotastudentkar

§ 4.1 Stadgerevidering angående doktorandråd
Fullmäktigemöte 6
2020/21, 210505

§ 9:4

Sammansättning
Doktorandrådet består av ordförande, vice ordförande, kassör och
sekreterare. Utöver presidiet ska i doktorandrådet ingå en
representant från varje institution inom verksamhetsområdet. Alla
doktorandrepresentanter som sitter i fakultetsgemensamma organ
inom verksamhetsområdet är också ledamöter i doktorandrådet.

Adress

Kontakt

Digitalt

Götabergsgatan 17

031-708 44 40

gotastudentkar.se

411 34 Göteborg

info@gota.gu.se

@gotastudentkar

§ 4.2 Proposition: Uppdragsbeskrivning för talman
Fullmäktigemöte 6
2020/21, 210518

Författare:

Kårstyrelsen

Datum

2021-03-05

§ 4.2 Proposition:
Uppdragsbeskrivning för talman
Sedan konstfum 2019 har möjligheten att välja en talman för Göta studentkår fullmäktige
funnits. Det är dock inte funnits en uppdragsbeskrivning för posten vilket gjort posten i sig
samt valberedning av densamma svårare.
Arbetsgruppen för styrdokument har författat ett förslag på en sådan
uppdragsbeskrivning. Då fullmäktige är de som utser talmannen ska fullmäktige även vara
de som godkänner denna uppdragsbeskrivning.

Förslag till beslut:
att anta ”Uppdragsbeskrivning för talman” i sin helhet.

Adress

Kontakt

Digitalt

Götabergsgatan 17

031-708 44 40

gotastudentkar.se

411 34 Göteborg

info@gota.gu.se

@gotastudentkar

Uppdragsbeskrivning
för talman.
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Typ av styrdokument:

Uppdragsbeskrivning

Antagen av:

Fullmäktige, XX-XX-XX

Senast reviderad:

-

Uppdragsbeskrivning för talman
Syfte
Göta studentkårs fullmäktige sammanträder 4-6 gånger per år. Dessa möten leds av ett
talmanspresidium som utses i början av varje sammanträde. För att underlätta
förberedelserna och säkerställa kontinuitet för dessa möten har Göta studentkår valt att
ha en, i början av verksamhetsåret, utsedd talman och talmanssuppleant.

Ansvar
Talmannens ansvar är att leda Göta studentkårs fullmäktigemöten, fördela ordet mellan
talarna och säkerställa ett gott mötesklimat. Talmannen ska vara väl inläst på
möteshandlingar och god kännedom om fullmäktiges arbetsordning.

Uppgifter
Inför möten:
>

Läsa möteshandlingar

>

Ha förmöte med kårledningen

Under möten:
>

Leda fullmäktigemöte

>

Fördela ordet utifrån talarlista

>

Försöka hålla diskussioner sakliga och konkreta

>

Säkerställa att beslut fattas

>

Till bästa förmåga se till att mötestider hålls

Efter möten:
>

Korrekturläsa och justera protokoll

>

Om nödvändigt, utvärdera mötet tillsammans med kårledningen

Adress

Kontakt

Digitalt

Götabergsgatan 17

031-708 44 40

gotastudentkar.se

411 34 Göteborg

info@gota.gu.se

@gotastudentkar
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Talmannens opartiskhet
Talmannen ska alltid sträva efter att hålla sig opartisk under fullmäktigemöten. Hen ska
inte lägga in egna värderingar i samtalet utan endast föra diskussionen framåt på ett
objektivt vis. Talmannen ska inte lägga in personliga åsikter under mötet.
Talmannen ska sträva efter att bibehålla ett gott mötesklimat och gynna en diskussion där
samtliga närvarande känner att de kan bli hörda. Talmannen har äger rätt, och skyldighet,
att anmärka om någon mötesdeltagare bidrar till ett negativt mötesklimat.

Arvodering
Kårstyrelsen kan fatta beslut angående att arvodera talmanspresidiet.

Organisation och befogenheter
Talman och talmanssuppleant väljs av Göta studentkårs fullmäktige under konstituerande
möte. Talman behöver ej vara medlem i Göta studentkår och har inga rättigheter utöver
de som specificeras i denna uppdragsbeskrivning.

Adress

Kontakt

Digitalt

Götabergsgatan 17

031-708 44 40

gotastudentkar.se

411 34 Göteborg

info@gota.gu.se

@gotastudentkar

§ 4.3 Proposition: Uppdragsbeskrivning för fullmäktiges arbetsmiljöutskott
Fullmäktigemöte 6
2020/21, 210518

Författare:

Kårstyrelsen

Datum

2021-05-05

§ 4.3 Proposition:
Uppdragsbeskrivning för
fullmäktiges arbetsmiljöutskott
Fullmäktiges arbetsmiljöutskott (AMU) har funnits sedan verksamhetsåret 2017/18 och har
haft ett ansvar för heltidares arbetsmiljö. Utskottet har haft varierande verksamhet men
har i det största inte varit särskilt välfungerande.
Under verksamhetsåret 2020/21 en arbetsgrupp bestående av heltidare och personal
arbetat för att ta fram material för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta arbete har,
bland annat, resulterat i en arbetsmiljöhandbok (bifogas handlingarna). Gruppen har
funnit att AMU är en ineffektiv och ”överflödig” instans.
Konstituerande fullmäktige 2021/22 (10 april 2021) godkände en arbetsordning där AMU inte
längre finns omnämnd och kårstyrelsen föreslår nu även att AMU:s uppdragsbeskrivning
upphävs som ett styrdokument.

Förslag till beslut:
att upphäva dokumentet ” Uppdragsbeskrivning för fullmäktiges arbetsmiljöutskott”
antaget 2018-11-27.
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Typ av styrdokument:

Uppdragsbeskrivning

Antagen av:

Kårstyrelsen, 2018-11-27

Senast reviderad:

-

Uppdragsbeskrivning för
fullmäktiges arbetsmiljöutskott
Bakgrund
Arbetsmiljöutskottet (AMU) skall vara en förlängning av Göta studentkårs fullmäktige med
huvudansvar för arbetsmiljön för heltidare. Syftet är att verka för en bra fysisk, social och
organisatorisk arbetsmiljö. Ledamöter i AMU ska även fungera som kontaktpersoner som
finns tillgängliga för heltidare.

Tillsättning
AMU bör bestå av 3–5 valda fullmäktigeledamöter och tillsätts under konstituerande
fullmäktige. Det avgående utskottet lämnar sitt uppdrag efter verksamhetsårets första
fullmäktigemöte, detta för att ge tid och möjlighet för överlämning av kunskap och
utbildning av det nya utskottet. Det nyvalda AMU ska efter att ha valts få en relevant
utbildning för att kunna utföra sitt uppdrag på ett professionellt sätt.

Uppgifter
AMU:s huvudsakliga uppgifter är följande:
>

Ta emot och undersöka avvikelser i arbetsmiljön.

>

Utreda dessa avvikelser och ge förslag på förbättring vid behov.

Arbetssätt
Vid avvikelser ska AMU på ett objektivt sätt samla in information från berörda parter för att
sedan presentera ett förslag på tillvägagångssätt för Kårstyrelsen och Göta studentkårs
fullmäktige.
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§ 4.4 Proposition: Revidering av delegationsordning
Fullmäktigemöte 6
2020/21, 210518

Författare:

Kårstyrelsen

Datum

2021-05-05

§ 4.4 Proposition: Revidering av
Delegationsordning
Delegationsordningen ska regelbundet ses över och vid behov revideras. Under
verksamhetsåret 20/21 har ett antal organisatoriska förändringar skett och dessa saker
behöver justeras i delegationsordningen.
En lite större ändring är att kårstyrelsen avskaffat ”Kårstyrelsens delegationsordning” då
Göta studentkår enligt stadgan endast har en delegationsordning. Förklaring av delegation
inom kårstyrelsen har istället flyttats till kårstyrelsens arbetsordning där de hör hemma.
Utöver detta har arbetsgruppen för styrdokument identifierat ett par ”fel” som föreslår
även justering av dessa.

Förslag till beslut:
att revidera ”Göta studentkårs delegationsordning” enligt förslag.
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Typ av styrdokument:

Delegationsordning

Antagen av:

Fullmäktige, 2010-10-06

Senast reviderad:

2019-03-12

Göta studentkårs
delegationsordning
”Fullmäktige fastställer delegationsordning för kårens organ. I denna framgår deras
uppgifter och befogenheter.” (Göta studentkårs stadga 1:7)

Bärande tankar
Göta studentkår ska kännetecknas av en dialog och växelverkan mellan kårens olika organ
i syfte att skapa en transparant, välkomnande och öppen organisation. Beslut i
övergripande frågor, särskilt rörande organisation, ekonomi och åsiktsbildning ska fattas
av fullmäktige. Kårstyrelsen ska därtill eftersträva att inhämta fullmäktiges åsikter inför
viktigare beslut i kårstyrelsen. Kårstyrelsen ska ansvara för ledningen och samordningen av
kårens arbete och eftersträva att kårens olika delar arbetar i harmoni som en organisation.
Sektionsstyrelsernas ramar fastställs av fullmäktige men sektionsstyrelserna har en
långtgående delegation att inom sitt verksamhetsområde utse representanter och arbeta
för sektionens medlemmar.

Allmänt om delegering
Med delegering avses i detta dokument att beslutsrätten flyttas inom organisationen, från
en högre till en lägre nivå. Den som fått beslutanderätten delegerad till sig fattar därmed
beslut med samma befogenhet som den högre nivån, även om ansvaret för frågan
fortsatt ligger kvar på den högre nivån. En delegation kan när som helst återtas genom ett
nytt beslut.
Nedanstående delegationsschema anger hur befogenheter och beslut rörande väl
definierade och avgränsade frågor kan delegeras inom Göta studentkår. Det organ som
fått beslutanderätt delegerad till sig får i sin tur överföra denna rätt, så länge inte detta
uttryckligen förbjudits. Om den som erhållit delegationen inte anser sig ha resurser eller
kompetens att fatta de beslut som delegationen medför ska delegationen lämnas åter.
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HÄR SKALL DET VARA EN FIN BILD OP DELEGATIONSORDNINGEN OCH EN TEXT
Ansvarsfördelningen och arbetsuppgifterna för olika organ inom Göta studentkår är i viss
utsträckning redan reglerad i kårens stadga. I det följande görs hänvisningar till aktuella
paragrafer i stadgan på de ställen där redovisningen av ett organs befogenheter och
uppgifter vilar på stadgans bestämmelser. Referenser ges på formen (kapitel:paragraf).
Under respektive organ är befogenheter och ansvar uppdelade i dels rätt att utse vissa
representanter, dels rätt att fatta beslut i vissa frågor. Med rätt att utse representanter
följer även rätt att entlediga representanter.

Fullmäktige
”Fullmäktige är Göta studentkårs högsta beslutande organ.”
(Götas studentkårs stadga 3:1).

Fullmäktige utser
>

kårordförande, vice ordförande, organisationssekreterare och styrelseledamöter
(3:5)

>

sektionsstyrelsernas ordförande och samhällsvetarsektionens vice ordförande (3:5)

>

kårens revisorer (3:5)

>

valnämndens ledamöter och dess ordförande (3:6)

>

valberedning (3:6)

Fullmäktige beslutar om
>

budget och medlemsavgift (3:5)

>

nivå på månadsarvoden (3:5)

>

verksamhetsplan (3:5)

>

arbetsordning för fullmäktige, valberedningen och verksamhetsrevisorerna (14:6)

>

delegationsordning (14:5)

>

bokslut och hithörande beslut rörande föregående budgetår (3:6)

>

verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt ansvarsfrihet (3:6)

>

in- och utträde ur samarbetsorgan (3:19)

>

kårföreningars rättigheter och skyldigheter (12:3)

>

kårens övergripande åsikter och visioner

>

viktigare policydokument

>

frågor av principiell natur1

>

Uppdragsbeskrivningar inom Göta studentkår (14:8)
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Kårstyrelsen
”Kårstyrelsen är kårens verkställande organ och fullmäktiges ställföreträdare.
Kårstyrelsen handhar i överensstämmelse med denna stadga, befintliga styrdokument
samt andra av fullmäktige fattade beslut, den omedelbara ledningen av kårens
verksamhet.”
(Göta studentkårs stadga 5:1)

Kårstyrelsen utser
>

ledamöter i kommittéer (5:16)

>

förtroendevalda till alla uppdrag som inte faller inom fullmäktiges eller en
sektionsstyrelses uppdrag (5:4)

Kårstyrelsen beslutar
>

om arvoderingar (5:4)

>

om firmatecknare vid sidan om kårordförande (5:4)

>

om tillsättandet av kommittéer för att behandla särskilda frågor (5:14,8:1,8:2)

>

om ingående, ändringar och uppsägning av avtal

>

i personal- och arbetsgivarfrågor

>

i ekonomiska frågor inom ramen för fastställd budget

>

mellan fullmäktigemöten om ekonomiska frågor utanför fastställd budget till ett
belopp av maximalt 100 000 kronor

>

om ställningstaganden och arbete inom kårens samarbetsorgan

>

om Göta studentkårs styrdokument, med undantag för de dokument som
fullmäktige fastställer

>

om äskningar till kårstyrelsen

>

tilldelande och upphävande av kårföreningsstatus (12:1, 12:4)

>

om remisser och nomineringar i kårens namn

>

med fullmäktiges mandat i ärenden som inte tål uppskov (5:4)

>

i frågor där tvist eller problem uppstår inom eller mellan sektionsstyrelser (sådana
beslut ska särskilt redovisas för fullmäktige)

>

om sektionernas arbetsordningar (14:6)

>

upprätta förslag till verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret (5:4)

Ansvarar inför fullmäktige för
>

planering, samordning och ledning av kårens arbete (5:4)
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>

beredning av ärenden till fullmäktige, om inget annat beslutas i ett enskilt ärende
(5:4)

>

verkställande av fullmäktiges beslut, om inget annat beslutas i ett enskilt ärende
(5:4)

>

att stödja sektionerna i deras arbete (5:4)

Kårstyrelsen leds av ordföranden som tillsammans med vice ordförande gemensamt
bildar kårens presidium. Kårstyrelsens arbete regleras vidare i dokumentet ”Kårstyrelsens
delegationsordningarbetsordning”.
Kårstyrelsen ska vid bristande förtroende till förtroendevald väcka misstroendeförklaring.
Misstroendeförklaring kräver att minst hälften av Kårstyrelsens ledamöter bifaller detta
(15:13).

Råden
”Göta studentkårs råd är organ för samverkan och samråd mellan Kårstyrelsen och
sektionerna. Råden finns till för att behandla strategiska frågor inom Göta studentkår.”
(Göta studentkårs stadga 7:1).
Råden ska utgöra forum för samverkan mellan kårstyrelsen och sektionsstyrelserna.
Respektive råds arbetsuppgifter och ytterligare befogenheter regleras i dokumentet
”Kårstyrelsens delegationsordning”. respektive råds arbetsordning.

Sektionsstyrelser
”Sektionsstyrelsen ansvarar för sektionens verksamhet.” (Göta studentkårs stadga 6:4)

Sektionsstyrelsen utser
>

studentrepresentanter inom sektionens verksamhetsområde (6:6) Studentgrupper
och doktorandråd har rätt att inkomma med nomineringar till dessa poster.

>

sektionens representanter i ledningsrådet, utbildningsrådet och studiesociala rådet
(6:6)

>

Fastslår val av ordförande i doktorandrådet som är aktivt på den fakultet sektionen
representerar samt de kandidater som doktorandrådet har mandat att utse
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Sektionsstyrelsen beslutar om
>

nominering av representant i valberedningen (6:6)

>

förslag till budget (6:6)

>

ekonomin inom ramen för sektionens budget

>

remisser och yttranden inom sektionsstyrelsens verksamhetsområde

>

styrdokument i form av planer eller regler inom ramen för sektionens
verksamhetsområde

>

äskningar inom ramen för sitt verksamhetsområde och sin budget

>

årsmötesprotokoll för doktorandrådet som är aktivt på den fakultet sektionen
representerar samt verksamhetsberättelse och verksamhetsplan i de fall dessa
finns

Ansvarar inför kårstyrelsen för
>

sektionens verksamhet (6:6)

>

sektionens ekonomi (6:6)

Valberedning
”Valberedningen bereder samtliga val som förrättas av fullmäktige samt val av
sektionsstyrelseledamöter. med undantag för val av sektionsstyrelse.” (Göta studentkårs
stadga 10:1)
Valberedningens arbete regleras ytterligare av ”Valberedningens arbetsordning”.

Beslutar om
>

förslag vid de personval som fullmäktige förrättar (10:5)

Ansvarar inför fullmäktige för
>

beredning av val som förrättas av fullmäktige

Valnämnd
Valnämnden ansvarar för genomförandet av kårvalet. Valnämndens uppgifter och
befogenheter beskrivs utförligt i Göta studentkårs valordning. Därutöver gäller följande.

Valnämnden beslutar om
>

Ekonomiska frågor inom budgetramen för kårvalet
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Ansvarar inför fullmäktige för
>

planering, genomförande och utvärdering av kårvalet
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§ 4.5 Proposition: Godkännande av nyemission samt köp av aktier i
Göteborgs studenters företagsgrupp (GSF)
Kårstyrelsemöte 11
2020/21, 210505
Författare:

Kårstyrelsen

Datum

2021-05-05

§ 4.5 Proposition: Godkännande av
nyemission samt köp av aktier i
Göteborgs studenters
företagsgrupp (GSF)
Under våren har fullmäktige vid samtliga möten haft diskussioner om frågan som vid detta
möte behöver fattas beslut om.
För att få full förståelse för frågan rekommenderas att man läser handlingarna till
fullmäktige 4 och 5 med fokus på punkterna om aktieköp i GSF.
Vid fullmäktige 5 genomfördes två inriktningsomröstningar av fullmäktige som visade att
de ledamöter som deltog mötet i majoritet skulle godkänna en nyemission av GSF, samt
att Göta studentkår i så fall också ska se över möjligheten att investera och därmed gå in
med pengar i bolaget i och med nyemissionen.
Ekonomiansvarig Erika Darljung har sedan fullmäktige 5 haft ett möte med vår
auktoriserade revisor Karin Eriksson för att få tips och råd i frågan. Framförallt för att få
input på om det är något som vi inte har tänkt på. Vid mötet diskuterades hela upplägget
igenom och vid Karins följdfrågor kunde svar levereras på samtliga punkter då vi redan
pratat om allt. Det medskick som Karin gav var att om vi vill investera för att få insyn och
mena något med det bör vi äga mer än 10 % av aktierna så att vi har rätt att tillsätta en
styrelsepost. Och att vi gällande styrelseledamoten försöker hitta både en ordinarie och en
ersättare så att representation kan säkerställas, samt att vi hittar en bra arbetsordning och
rutin för återkoppling till både kårstyrelse och fullmäktige.
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§ 4.5 Proposition: Godkännande av nyemission samt köp av aktier i
Göteborgs studenters företagsgrupp (GSF)
Kårstyrelsemöte 11
2020/21, 210505
Sedan föregående fullmäktigemöte har också följande information om processen
inkommit. Chalmers kårordförande David Welander hade vid ett möte med Chalmers
bolagsgrupps styrelse få rådet att Chalmers bör försöka sikta på att äga mer än 90 % av
aktierna för det skulle innebära att vissa koncernredovisningsfördelar skulle kunna
användas som leder till minskade kostnader för GSF. Detta var något som vi direkt menade
var lite för sent inkommen information och som vi därför inte vill gå vidare med i nuläget
då vi inte helt och hållet på rak arm kan se vad det betyder för vårt inflytande. Även om
David menade att aktieägaravtalet fortfarande kan skriva att endast 5 % krävs för att få en
styrelseplats. Men vi har resonerat med Chalmers och det lutar åt att vi föreslår att köpa
aktier för maximalt 1 000 000 kronor och Chalmers studentkår för maximalt 6 000 000
kronor. Det tillsammans med aktierna som GFS äger ger ungefärlig fördelning:
Aktieägare

Aktiekapital

Göteborgs förenade

Aktieandel efter emission
100 000 kr

1,4 %

1 000 000 kr

14,1 %

6 000 000 kr

84,5 %

studentkårer
Göta studentkår
Chalmers studentkår

Förslag till beslut:
Att

Göta studentkår kommer rösta ja till att nyemission får ske vid
bolagsstämman för GSF 19 maj.

Att

Göta studentkår vid en nyemission får köpa aktier för maximalt 1 000 000 kr.
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§ 4.6 Proposition: Heltidarpolicy
Fullmäktigemöte 6
2020/21, 210518

Författare:

Kårstyrelsen

Datum

2021-05-05

§ 4.6 Proposition: Heltidarpolicy
Kårstyrelsemöte 6 (2020-12-14) beslutade att uppdra till Engström & Hellman Advokatbyrå
AB att göra en översyn av arvoderingsdokument.
15 mars mottog Göta studentkår ett PM (bifogas). I PM:et beskrivs en stor problematik med
dokumentet ”Heltidarpolicy”, särskilt angående arbetstider och semester. För att undvika
att Göta studentkår hamnar i en juridisk tvist behövs dokumentet omformuleras.
Presidiet har i samråd med ekonomiansvarig tagit fram ett förslag som ligger mer i linje
med andra ideella föreningars motsvarande skrivelser.

Förslag till beslut:
att revidera ”Göta studentkårs heltidarpolicy” enligt förslag.
att ändra benämningen på dokumenten från ”Göta studentkårs heltidarpolicy” till ”Göta
studentkårs policy för heltidsarvoderat uppdrag”.
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