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Protokoll: Kårstyrelsemöte 5
Verksamhetsåret 2021/22
Datum: 2021-11-23
Tid: 09.00
Plats: Gula Salongen, GU’s huvudbyggnad
Kallade: Kårstyrelsen 21/22, kallelse@gota.gu.se
Närvarande: Araz Farkosh*, Ebba Callenberg*, Lucas Fritzon*, Thor Axell*, Carl Hedin*,
Adnan Jordamovic* (från och med 09.25), Beatrice Hedly, Anneli Arohlén, Erika Darljung.
*=Röstberättigade

§1

Preliminärer

§ 1.1

Mötets öppnande och behöriga utlysande
Föredragande: Araz Farkosh

Araz Farkosh öppnar mötet klockan 09.11.

Kårstyrelsen beslutar
att finna mötet behörigen utlyst.

§ 1.2

Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare
Föredragande: Araz Farkosh

Förslag till beslut

Kårstyrelsen beslutar

att välja Araz Farkosh till mötesordförande.

att välja Araz Farkosh till mötesordförande.

att välja Anneli Arohlén till

att välja Anneli Arohlén till

mötessekreterare.

mötessekreterare.

att välja Thor Axell till justerare av dagens

att välja Thor Axell till justerare av dagens

protokoll.

protokoll.
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§ 1.3

Godkännande av föredragningslistan
Föredragande: Araz Farkosh

Förslag till beslut

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan.

att lägga till punkt 4.10 och 4.11 i
dagordningen.

Araz Farkosh yrkar
att godkänna föredragningslistan.
att lägga till punkt 4.10 och 4.11 i
dagordningen.

§ 1.4

Adjungeringar
Föredragande: Araz Farkosh

Förslag till beslut

Kårstyrelsen beslutar

att hålla ett öppet möte.

att hålla ett öppet möte.

§ 1.5

Föregående mötesprotokoll
Föredragande: Araz Farkosh

Förslag till beslut

Kårstyrelsen beslutar

att lägga föregående mötesprotokoll till

att lägga föregående mötesprotokoll till

handlingarna.

handlingarna.

§ 1.6

Sluttid idag
Föredragande: Araz Farkosh

Förslag till beslut

Kårstyrelsen beslutar

att sikta på 11.00.

att sikta på 11.00.

§2

Rapporter

§ 2.1

Rapport gällande Göta studentkår placeringar
Föredragande: Erika Darljung
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Som en del av Placeringspolicyn ska vi en

Kårstyrelsen beslutar

gång per år rapportera till Fullmäktige
kring hur det går med våra placeringar.

att lägga rapporten till handlingarna.

Föreslagen handling till fullmäktige finns
bifogad som handling och Kårstyrelsen
kommer att stå som avsändare för
rapporten till Fullmäktige.

§ 2.2

Placeringsrapport 2021-10-20
Föredragande: Erika Darljung

Senaste placeringsrapporten finns bifogad

Kårstyrelsen beslutar

med handlingarna. Finns ingen anledning
att sälja av någonting innan januari, utan

att lägga rapporten till handlingarna.

vi kommer att klara oss bra.
Under våren kommer vi eventuellt att fatta
beslut om att placera mer av våra
tillgångar.

§ 2.3

Rapportering av revision
Föredragande: Erika Darljung

Revisorerna gör årligen en genomgång av

Kårstyrelsen beslutar

föregående verksamhetsår. Revisorerna
gör bland annat en handling som ska till

att lägga rapporten till handlingarna.

Fullmäktige som ligger till grund för en del
av beslutet att ge föregående års
kårstyrelse ansvarsfrihet.
Bifogat PM är dock ett underlag som inte
skickas till fullmäktige utan detta är bara
för att kårstyrelsen ska få kännedom.
Revisorerna har inte noterat några
väsentliga avvikelser och detta nämns
också i revisionsberättelsen som ska
delges fullmäktige under fullmäktigemöte
3.
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Vakant styrelsepost Humsek

§ 2.4

Föredragande: Stina Arketeg

Ledamot Uliana Andersson har valt att

Kårstyrelsen beslutar

lämna Humanistsektionens styrelse.
Ledamotsposten lämnas vakant tills vidare.

att lägga rapporten till handlingarna.

Entledigande av fullmäktigeledamot

§ 2.5

Föredragande: Leonardo Rhedin

I Göta studentkårs stadga 3:22 står det

Kårstyrelsen beslutar

skrivet:
att lägga rapporten till handlingarna och
”Om en fullmäktigeledamot inte närvarar

skicka underlaget till fullmäktige som ett

på två fullmäktigemöten i rad utan att ge

förslag till beslut.

en god förklaring till frånvaro, kan denna
entledigas av fullmäktige. Detsamma
gäller om ledamot inte svarar på, för
presidiet, möjliga kontaktförsök fram till en
vecka innan fullmäktige två.
Fullmäktigeledamoten ska då ersättas
med nästa person på sin lista
om denne tillhör en sådan, annars med
nästa person från ersättningslistan. Om
det inte finns någon ersättare justeras
storleken på Fullmäktige.”
Baserat på detta bör följande person
entledigas från sitt förtroendeuppdrag
som fullmäktigeledamot verksamhetsåret
21/22:
>

Jack Svensson
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§3

Valärenden

§ 3.1

Val till samhällsvetarsektionens styrelse
Föredragande: Lucas Fritzon & Beatrice Hedly

Förslag till beslut

Kårstyrelsen beslutar

att välja Andreé Lindahl som ledamot av

att välja Andreé Lindahl som ledamot av

samhällsvetarsektionens styrelse 2021/22

samhällsvetarsektionens styrelse 2021/22

att välja Soltan Bayramov som ledamot av

att välja Soltan Bayramov som ledamot av

samhällsvetarsektionens styrelse

samhällsvetarsektionens styrelse

2021/22

2021/22

§4

Beslutsärenden

§ 4.1

Proposition stadgerevidering: Vice ordförande samhällsvetarsektionen
blir ordinarie ledamot i kårstyrelsen
Föredragande: Presidiet

Förslag till beslut

Kårstyrelsen beslutar

att föreslå fullmäktige att revidera Göta

att föreslå fullmäktige att revidera Göta

studentkårs stadga punkt 3.5 och 5.2 i

studentkårs stadga punkt 3.5 och 5.2 i

enlighet med liggande förslag.

enlighet med liggande förslag.

§ 4.2

Proposition: Göta studentkårs placeringspolicy
Föredragande: Presidiet

Förslag till beslut

Kårstyrelsen beslutar

att föreslå fullmäktige att anta Göta

att föreslå fullmäktige att anta Göta

studentkårs placeringspolicy utan

studentkårs placeringspolicy utan

revidering för kommande år.

revidering för kommande år.
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§ 4.3

Arbetsordning för medlemsrekryteringsrådet
Föredragande: Leonardo Rhedin & Anneli Arohlén

Förslag till beslut

Kårstyrelsen beslutar

att anta arbetsordning för

att anta arbetsordning för

medlemsrekryteringsrådet.

medlemsrekryteringsrådet med
ändringsförslag.

Araz Farkosh yrkar
att ändra stycket Sammansättning till:
”Rådet består av Göta studentkårs
arbetsmarknadsansvarig, kommunikatör,
organisationssamordnare samt minst en
representant från kårstyrelsen. Göta
studentkårs arbetsmarknadsansvarig är
sammankallade för rådet och ytterst
ansvarig för rådets verksamhet”.

§ 4.4

Uppdatera uppdragsbeskrivningar – tillägg/förtydligande
kårstyrelseledamot
Föredragande: Presidiet

Förslag till beslut

Kårstyrelsen beslutar

att föreslå fullmäktige att revidera

att föreslå fullmäktige att revidera

uppdragsbeskrivningarna enligt liggande

uppdragsbeskrivningarna enligt liggande

förslag.

förslag.

§ 4.5

Revidering av Samseks budget 21/22
Föredragande: Beatrice Hedly

Förslag till beslut

Kårstyrelsen beslutar

att revidera samhällsvetarsektionens

att bordlägga punkten.

budget för verksamhetsåret 21/22.
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Erika Darljung påpekar att det underlag
som finns bifogat inte är den korrekta
mallen och att underlaget exempelvis
saknar budgetposten för doktorandrådet.
Kårstyrelen kommer fram till att det bästa
är att bordlägga punkten till nästa möte
och revidera underlaget med rätt
budgetmall och rätt budgetposter till
nästa möte.

§ 4.6

Arvodering av talmanspresidium
Föredragande: Presidiet

Förslag till beslut

Kårstyrelsen beslutar

att talmanspresidium vid Göta studentkårs

att talmanspresidium vid Göta studentkårs

fullmäktigemöten för verksamhetsåret

fullmäktigemöten för verksamhetsåret

21/22 arvoderas med 700: - per möte.

21/22 arvoderas med 700: - per möte.

Arvode betalas ut när protokoll är justerat.

Arvode betalas ut när protokoll är justerat.

Arvode betalas ej ut om talmanspresidiet

Arvode betalas ej ut om talmanspresidiet

utgörs av Göta studentkårs

utgörs av Göta studentkårs

heltidsarvoderade.

heltidsarvoderade.

att retroaktivt betala ut arvode till

att retroaktivt betala ut arvode till

talmanspresidium för fullmäktigemöten 1

talmanspresidium för fullmäktigemöten 1

och 2 för verksamhetsåret 21/22.

och 2 för verksamhetsåret 21/22.

§ 4.7

Ekonomiskt beslut – medlemsfestival
Föredragande: Presidiet

Förslag till beslut

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna offerten från Elite Park

att godkänna offerten från Elite Park

Avenue på 134 000 kronor för att

Avenue på 134 000 kronor för att

genomföra medlemsfestivalen.

genomföra medlemsfestivalen.

Adress

Kontakt

Digitalt

Götabergsgatan 17

031-708 44 40

gotastudentkar.se

411 34 Göteborg

info@gota.gu.se

@gotastudentkar

Transaktion 09222115557458517735

Signerat AA, AF, TA

KÅRSTYRELSEMÖTE: PROTOKOLL | SIDA 8/10
JUSTERING AV PROTOKOLL

att belasta budgetpost 5180

att belasta budgetpost 5180

”Verksamhetsplan och strategi”

”Verksamhetsplan och strategi”

§ 4.8

Inköp av kårplagg
Föredragande: Lucas Fritzon

Förslag till beslut

Kårstyrelsen beslutar

att Göta studentkår köper in kårplagg efter

att Göta studentkår köper in kårplagg efter

bifogat förslag.

bifogat förslag.

att upplåta maximalt 15 000 kronor för

att upplåta maximalt 15 000 kronor för

ändamålet

ändamålet

att belasta budgetpost 6260

att belasta budgetpost 6260

”Synliggörande av Göta generellt”

”Synliggörande av Göta generellt”

§ 4.9

Proposition stadgerevidering: Verksamhetsrevisor
Föredragande: Presidiet

Förslag till beslut

Kårstyrelsen beslutar

att föreslå fullmäktige att revidera Göta

att föreslå fullmäktige att revidera Göta

studentkårs stadga punkterna 3:5, 11:2, 11:3,

studentkårs stadga punkterna 3:5, 11:2, 11:3,

11:5, 14:4 och 14:6 enligt liggande förslag.

11:5, 14:4 och 14:6 enligt liggande förslag.

§ 4.10

Motion: Mer billig dans åt medlemmarna
Föredragande: Presidiet

Förslag till beslut

Adnan Jordamovic lämnar mötet klockan
11.11. Röstlängden justeras till 5 personer.

att uppdra Kårstyrelsen att till fullmäktige 4
ha tecknat ett avtal med en nattklubb.

Kårstyrelsen beslutar

Förslag till beslut:

att föreslå fullmäktige att besluta att
uppdra Kårstyrelsen att till fullmäktige 5

att föreslå fullmäktige att besluta att

undersöka möjligheten att teckna ett avtal

uppdra Kårstyrelsen att till fullmäktige 5

med en nattklubb.
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undersöka möjligheten att teckna ett avtal
med en nattklubb.

§ 4.11

Motion: Diskussion angående lokalbrist
Föredragande: Presidiet

Förslag till beslut

Kårstyrelsen beslutar

att uppdra presidiet att formulera ett

att uppdra presidiet att formulera ett

motionssvar och delge detta till övriga

motionssvar och delge detta till övriga

kårstyrelseledamöter innan

kårstyrelseledamöter innan

fullmäktigemöte 3.

fullmäktigemöte 3.

§5

Diskussionsärenden

§ 5.1

Vaccinationsbevis*
Föredragande: Presidiet

Något om vaccinationsbevis

Kårstyrelsen beslutar
att diskutera punkten under kommande
ledningsråd.

§6

Övriga frågor
Inga övriga frågor föreligger.

§7

Mötets avslutande

§ 7.1

Mötesutvärdering
Föredragande: Araz Farkosh

Bra möte med viktiga och bra diskussioner.
Viktigt att poängtera att vi måste hålla oss
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till ämnet. Thor hade föredragit
hybridmöte.

§ 7.2

Nästa möte
Föredragande: Presidiet

Återkommer med mötestid.

§ 7.3

Mötets avslutande
Föredragande: Araz Farkosh

Araz Farkosh avslutar mötet klockan 11.55.

Justering av protokoll

Araz Farkosh,

Anneli Arohlén

Mötesordförande

Mötessekreterare

Thor Axell,
Justerare
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