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JUSTERING AV PROTOKOLL 

Protokoll: Kårstyrelsemöte 4 
Verksamhetsåret 2021/22 

 

Datum: 2021-10-08 
Tid: 10.00 
Plats: Gula Salongen, GU’s huvudbyggnad 
Kallade: Kårstyrelsen 21/22, kallelse@gota.gu.se 
Närvarande: Araz Farkosh*, Leonardo Rhedin*, Ebba Callenberg*, Lucas Fritzon*, Adnan 
Jordamovic*, Stina Arketeg* (via länk), Thor Axell* (från och med 10.34, via länk), Beatrice 
Hedly, Anneli Arohlén. 
                                                                                                                                                                   *=Röstberättigade 

 

§ 1 Preliminärer 

  

§ 1.1 Mötets öppnande och behöriga utlysande  
Föredragande: Araz Farkosh 

  
Araz Farkosh öppnar mötet klockan 10:14.  Kårstyrelsen beslutar 

 
att finna mötet behörigen utlyst. 

  

§ 1.2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare  
Föredragande: Araz Farkosh 

  
Förslag till beslut  

att välja Araz Farkosh till mötesordförande. 

att välja Anneli Arohlén till 
mötessekreterare. 

att välja Ebba Callenberg till justerare av 
dagens protokoll.  

Kårstyrelsen beslutar 
 
att välja Araz Farkosh till mötesordförande. 
 
att välja Anneli Arohlén till 
mötessekreterare.  
 
att välja Ebba Callenberg till justerare av 
dagens protokoll.  
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§ 1.3 Godkännande av föredragningslistan  
Föredragande: Araz Farkosh 

  
Förslag till beslut 
 
att godkänna föredragningslistan. 

Kårstyrelsen beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan. 

  

§ 1.4 Adjungeringar  
Föredragande: Araz Farkosh 

  
Förslag till beslut 
 
att hålla ett öppet möte.  

Kårstyrelsen beslutar 
 
att hålla ett öppet möte. 

  

§ 1.5 Föregående mötesprotokoll   
Föredragande: Araz Farkosh 

  
Förslag till beslut 
 
att lägga föregående mötesprotokoll till 
handlingarna.  

Kårstyrelsen beslutar 
 
att lägga föregående mötesprotokoll till 
handlingarna. 

  

§ 1.6 Sluttid idag   
Föredragande: Araz Farkosh 

  
Förslag till beslut 
 
att sikta på 12.00. 

Kårstyrelsen beslutar 
 
att sikta på 12.00.   

 

§ 2 Rapporter 

  

§ 2.1 Rapport från samarbetsorgan*   
Föredragande: Presidiet 

  
GUS: GUS-rådet har startat igång, rådet 
består av samtliga kårpresidialer från GUS 
medlemskårer tillsammans med GUS 
presidium. Rådet har bland annat 

Kårstyrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna.   
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diskuterat studentrepresentanter och 
Göteborgs Universitets bemötande mot 
heltidarna och hur krav på studentkårerna 
kring tillsättandet av 
studentrepresentanter sköts.  
 
Rådet har även diskuterat CSN-räntan 
vilket samtliga varit skeptiska till. Det 
kommer även att lyftas liknande frågor på 
rektorsfrukosten under kommande vecka.  
 
GFS: Genomfört styrelsemöte 2 där de 
bland annat diskuterade SGS bostadskö 
där Göta studentkår var emot 
kårobligatorie för att få ställa sig i kö. Det 
lyftes dock ett annat förslag som innebar 
att man först får ställa sig i bostadskö till 
SGS när man väl är student, alltså när man 
är antagen till universitetet, även 
reservplatser ska räknas.  
 
Vidare diskuterades också GBG 7000+ som 
är ett projekt för byggandet av 
studentbostäder i Göteborg.  
I relation till det diskuterades även 
tillgänglighetsanpassade lägenheter.  
 
SFS: Snart är det dags för SFS 
medlemsmöte i Trollhättan. En stor fråga 
som kommer att diskuteras är CSN-räntan. 
Projektet (som är ett inofficiellt samarbete 
mellan flera av studentkårerna i Sverige) 
kommer även att besöka Studenternas hus 
dagen innan medlemsmötet för att 
kårerna ska kunna prata ihop sig.  
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§ 3 Valärenden 

  

§ 3.1 Val till humanistsektionens styrelse 
Föredragande: Stina Arketeg  

  
Förslag till beslut 

att välja Ezra Holloway-Attaway till 
ledamot i Humanistsektionens styrelse för 
verksamhetsåret 21/22. 
 
att välja Sofia Berntsson till ledamot i 
Humanistsektionens styrelse för 
verksamhetsåret 
21/22. 

Kårstyrelsen beslutar 
 
att välja Ezra Holloway-Attaway till 
ledamot i Humanistsektionens styrelse för 
verksamhetsåret 21/22. 
 
att välja Sofia Berntsson till ledamot i 
Humanistsektionens styrelse för 
verksamhetsåret 
21/22. 

  

§ 3.2 Val till IT-sektionens styrelse 
Föredragande: Thor Axell 

  
Förslag till beslut 

att Emil Rådinger tas bort som ledamot i IT-
sektionens styrelse för verksamhetsåret 
2021/22. 
 
att välja Jaqueline Darnakas till ledamot i 
IT-sektionens styrelse för verksamhetsåret 
2021/22. 
 
Araz Farkosh yrkar 
 
att riva upp beslutet att Emil Rådinger väljs 
till ledamot i IT-sektionens styrelse för 
verksamhetsåret 2021/22. 

Kårstyrelsen beslutar 
 
att riva upp beslutet att Emil Rådinger väljs 
till ledamot i IT-sektionens styrelse för 
verksamhetsåret 2021/22.  
 
att välja Jaqueline Darnakas till ledamot i 
IT-sektionens styrelse för verksamhetsåret 
2021/22. 

  

§ 3.3 Val till arbetsgruppen för digitaliserad utbildning om studentinflytande 
Föredragande: Presidiet 
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Förslag till beslut 

att välja en person till arbetsgruppen för 
digitaliserad utbildning om 
studentinflytande. 

Thor Axell ansluter till mötet klockan 10.34.  
Thor Axell justerar in sig.  
Röstlängden består nu av 7 personer.  
 
Kårstyrelsen beslutar 
 
att vakantsätta posten till arbetsgruppen 
för digitaliserad utbildning om 
studentinflytande. 

  

§ 3.4 Val till naturvetarsektionens styrelse  
Föredragande: Adnan Jordamovic 

  
Förslag till beslut 

att välja Gabriella Malmqvist till ledamot i 
sektionsstyrelsen för Naturvetarsektionen 
för verksamhetsåret 2021/2022. 
 
att välja Amina Warsame till ledamot i 
sektionsstyrelsen för Naturvetarsektionen 
för verksamhetsåret 2021/2022. 
 
att välja Hanna Savolainen till ledamot i 
sektionsstyrelsen för Naturvetarsektionen 
för verksamhetsåret 2021/2022. 
 
Gabriella Malmqvist har dragit tillbaka sin 
kandidatur och är således inte längre 
valbar.  

Kårstyrelsen beslutar 
 
att välja Amina Warsame till ledamot i 
sektionsstyrelsen för Naturvetarsektionen 
för verksamhetsåret 2021/2022. 
 
att välja Hanna Savolainen till ledamot i 
sektionsstyrelsen för Naturvetarsektionen 
för verksamhetsåret 2021/2022. 

 

§ 4 Beslutsärenden  

  

§ 4.1 Fastställande av presidiebeslut: Filosofiska fakulteternas 
gemensamma donationsnämnd   
Föredragande: Araz Farkosh 

  
Förslag till beslut Kårstyrelsen beslutar 
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att fastställa presidiebeslut om tillsättning 
av Mathilda Bandarian som 
studentrepresentant till filosofiska 
fakulteternas gemensamma 
donationsnämnd. 

 
att fastställa presidiebeslut om tillsättning 
av Mathilda Bandarian som 
studentrepresentant till filosofiska 
fakulteternas gemensamma 
donationsnämnd. 

  

§ 4.2 Fastställande av presidiebeslut: Vakantsättning av posten kårpolitisk 
sekreterare  
Föredragande: Presidiet 

  
Förslag till beslut 
 
att fastställa presidiebeslut ”proposition 
vakantsätta posten kårpolitisk sekreterare”. 

Kårstyrelsen beslutar 
 
att fastställa presidiebeslut ”proposition 
vakantsätta posten kårpolitisk sekreterare”. 

  

§ 4.3 Proposition: Stadgerevidering medlemmars utträde 
Föredragande: Araz Farkosh  

  
Förslag till beslut 
 
att föreslå fullmäktige att revidera Göta 
studentkårs stadga punk 2:5 utträde enligt 
liggande förslag. 

Araz Farkosh yrkar 

att direktjustera punkten.  

Kårstyrelsen beslutar 
 
att föreslå fullmäktige att revidera Göta 
studentkårs stadga punk 2:5 utträde enligt 
liggande förslag. 
 
att direktjustera punkten. 

  

§ 4.4 Bankrättigheter för Kårpolitisk sekreterare  
Föredragande: Presidiet   

  
Förslag till beslut 
 

Kårstyrelsen beslutar 
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att tidigare beslut om 
bankangelägenheter för Sara Bergh 

 återkallas. 

att tidigare beslut om utanordningsrätt för 
Sara Bergh  återkallas. 

att ta bort Sara Bergh  som 
firmatecknare för Göta studentkår för 
verksamhetsåret 21/22. 

att inte längre arvodera Sara Bergh 
. 

att tidigare beslut om 
bankangelägenheter för Sara Bergh 

 återkallas. 

att tidigare beslut om utanordningsrätt för 
Sara Bergh  återkallas. 

att ta bort Sara Bergh  som 
firmatecknare för Göta studentkår för 
verksamhetsåret 21/22. 

att inte längre arvodera Sara Bergh 
. 

  

§ 4.5 Budget för ändamålsbestämda medel 
Föredragande: Erika Darljung  

  
Förslag till beslut 
 
att föreslå fullmäktige att 
ändamålsbestämma KogVets 7835 kronor i 
bokslutet 2020/21. 

att föreslår fullmäktige att använda de 
ändamålsbestämda medlen under 
verksamhetsåret 2021/22 genom att 
överlåta pengarna till KogVet när de har 
skaffat sig ett eget bankkonto. 

Kårstyrelsen beslutar 
 
att föreslå fullmäktige att 
ändamålsbestämma KogVets 7835 kronor i 
bokslutet 2020/21. 

att föreslår fullmäktige att använda de 
ändamålsbestämda medlen under 
verksamhetsåret 2021/22 genom att 
överlåta pengarna till KogVet när de har 
skaffat sig ett eget bankkonto. 

  

§ 4.6 Revidering av detaljbudget  
Föredragande: Erika Darljung   

  
Förslag till beslut 
 
att revidera detaljbudgeten för 
verksamhetsåret 2021/22 enligt förslag.  

Kårstyrelsen beslutar 
 
att revidera detaljbudgeten för 
verksamhetsåret 2021/22 enligt förslag. 

Transaktion 09222115557455449314 Signerat AA, AF, EC



Adress 
Götabergsgatan 17 
411 34 Göteborg 

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

Digitalt 
gotastudentkar.se 
@gotastudentkar 

 
 

 

KÅRSTYRELSEMÖTE: PROTOKOLL | SIDA 8/9 

JUSTERING AV PROTOKOLL 

§ 4.7 Motion från medlem: Gratis medlemskap  
Föredragande: Presidiet  

  
Förslag till beslut 
 
att föreslå fullmäktige att avslå motionen i 
sin helhet.  
 

Beatrice Hedly lämnar mötet klockan 12.02. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
 
att föreslå fullmäktige att avslå motionen i 
sin helhet.   

 

§ 5 Diskussionsärenden 

  

§ 5.1  Kårstyrelsemöten framöver: Fysiska eller digitala? 
Föredragande: Presidiet 

  
Kårstyrelsen anser att mötena i huvudsak 
ska vara fysiska med möjlighet att närvara 
digitalt vid rimliga skäl efter 
överenskommelse med presidiet.  

 

  

§ 5.2 Sektionernas protokoll  
Föredragande: Presidiet 

  
Det finns en tanke om att sektionernas 
protokoll ska finnas tillgängliga på 
hemsidan likt kårstyrelsemötesprotokoll 
och fullmäktigemötesprotokoll.  
 
Kårstyrelsen är överens om att det är en 
bra idé. Detta tas även vidare till vår 
kommunikatör Tobias för att undersöka 
möjligheten kring var protokollen ska 
finnas på hemsidan och hur de ska läggas 
upp.  

 

  

§ 6 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor föreligger.  

 

Transaktion 09222115557455449314 Signerat AA, AF, EC



Adress 
Götabergsgatan 17 
411 34 Göteborg 

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

Digitalt 
gotastudentkar.se 
@gotastudentkar 

 
 

 

KÅRSTYRELSEMÖTE: PROTOKOLL | SIDA 9/9 

JUSTERING AV PROTOKOLL 

§ 7 Mötets avslutande 

  

§ 7.1 Mötesutvärdering  
Föredragande: Araz Farkosh 

  
Överlag ett bra möte, hybridmöte 
fungerade väldigt bra. Kul att majoriteten 
sågs fysiskt!  

  

  

§ 7.2 Nästa möte  
Föredragande: Presidiet  

  
Återkommer med tid längre fram. Kallelse 
skickas ut.  

 

  

§ 7.3 Mötets avslutande  
Föredragande: Araz Farkosh  

  
Araz Farkosh avslutar mötet klockan 12.30.   

 
Justering av protokoll 
 

 

 

  

Araz Farkosh,  
Mötesordförande 

 Anneli Arohlén  
Mötessekreterare 
 

 

 

 

Ebba Callenberg, 
Justerare  
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