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JUSTERING AV PROTOKOLL 

Protokoll: konstituerande 
kårstyrelsemöte 
Verksamhetsåret 2022/23 

 

Datum: 2022-06-17 
Tid: 13.00 
Plats: Studenternas hus 
Kallade: Kårstyrelsen 22/23, kallelse@gota.gu.se 
Närvarande: Leonardo Rhedin*, Emma Johansson*, Kim Öst*, Stina Arketeg*, Ellen Holm*, 
Karl Nilsson*, Charlotta Pettersson (tillkom 13.13)*, Andreé Lindahl*, Theodor Johansson*, 
Hampus Lundh*, Anneli Arohlén 
                                                                                                                                                                   *=Röstberättigade 

 

§ 1 Preliminärer 

  

§ 1.1 Mötets öppnande och behöriga utlysande  
Föredragande: Leonardo Rhedin 

  
Leonardo Rhedin öppnar mötet klockan 
13.04.  

Kårstyrelsen beslutar 
 
att finna mötet behörigen utlyst. 

  

§ 1.2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare  
Föredragande: Leonardo Rhedin 

  
Förslag till beslut  

att välja Leonardo Rhedin till 
mötesordförande. 

Kårstyrelsen beslutar 
 
att välja Leonardo Rhedin till 
mötesordförande. 
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att välja Anneli Arohlén till 
mötessekreterare. 

att välja Hampus Lundh till justerare av 
dagens protokoll.  

att välja Anneli Arohlén till 
mötessekreterare.  
 
att välja Hampus Lundh till justerare av 
dagens protokoll.  

  

§ 1.3 Godkännande av föredragningslistan  
Föredragande: Leonardo Rhedin 

  
Förslag till beslut 
 
att godkänna föredragningslistan.  

Kårstyrelsen beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan.  

  

§ 1.4 Adjungeringar  
Föredragande: Leonardo Rhedin 

  
Förslag till beslut 
 
att hålla ett öppet möte.  

Kårstyrelsen beslutar 
 
att hålla ett öppet möte. 

  

§ 1.5 Sluttid idag   
Föredragande: Leonardo Rhedin 

  
Förslag till beslut 
 
att sikta på 16.00. 

Kårstyrelsen beslutar 
 
att sikta på 16.00.   

 

§ 2 Rapporter 

 Inga rapporter föreligger.  
 

§ 3 Valärenden 

  

§ 3.1 Val till Göta international Committée 
Föredragande: Leonardo Rhedin 

  
Förslag till beslut 
 

Kårstyrelsen beslutar 
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att vakantsätta samtliga val till Göta 
international committée för 
verksamhetsåret 2022/23. 

att vakantsätta samtliga val till Göta 
international committée för 
verksamhetsåret 2022/23. 

  

§ 3.2 Val till Pubkommittén 
Föredragande: Leonardo Rhedin 

  
Förslag till beslut 

att vakantsätta samtliga val till 
Pubkommittén för verksamhetsåret 
2022/23. 

Charlotta Pettersson justeras in. 
Röstlängden består nu av 10 personer.  
 
Kårstyrelsen beslutar 
 
att vakantsätta samtliga val till 
Pubkommittén för verksamhetsåret 
2022/23. 

  

§ 3.3 Val till humanistsektionens styrelse  
Föredragande: Stina Arketeg 

  
Förslag till beslut 

att välja Kasper Vikström, Tove Bremholt, 
Sofia Berntsson och Esra Holloway-Attaway 
till ledamöter i humanistsektionens styrelse 
för verksamhetsåret 2022/23. 

Kårstyrelsen beslutar 
 
att välja Kasper Vikström, Tove Bremholt, 
Sofia Berntsson och Esra Holloway-Attaway 
till ledamöter i humanistsektionens styrelse 
för verksamhetsåret 2022/23. 
 
ORDNINGSFRÅGA 1 
 
Emma Johansson yrkar 
 
att ajournera mötet i 15 minuter. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
 
att mötet ajournera i 15 minuter.  
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§ 4 Beslutsärenden  

  

§ 4.1 Kårstyrelsens arbetsordning 
Föredragande: Leonardo Rhedin 

  
Förslag till beslut 
 
att anta Kårstyrelsens arbetsordning för 
verksamhetsåret 2022/23 i sin helhet. 

Kårstyrelsen beslutar 
 
att anta Kårstyrelsens arbetsordning för 
verksamhetsåret 2022/23 i sin helhet. 

  

§ 4.2 Firmatecknare   
Föredragande: Leonardo Rhedin 

  
Förslag till beslut 
 
att utse Leonardo Rhedin ( ), 
Emma Johansson ) och Kim 
Öst ( ) till firmatecknare för 
Göta studentkår. 

att tidigare beslut härmed återkallas. 

att ovanstående beslut träder i kraft 2022-
07-01. 

Kårstyrelsen beslutar 
 
att utse Leonardo Rhedin ( ), 
Emma Johansson ( ) och Kim 
Öst ( ) till firmatecknare för 
Göta studentkår. 

att tidigare beslut härmed återkallas. 

att ovanstående beslut träder i kraft 2022-
07-01. 

  

§ 4.3 Företrädare i bankangelägenheter   
Föredragande: Leonardo Rhedin 

  
Förslag till beslut 
 
att utse Leonardo Rhedin ( ), 
Emma Johansson ( ) och Kim 
Öst ) att två i förening 
företräda föreningen i samtliga 
angelägenheter vid ingående av avtal om 
produkter och tjänster samt förfoga över 
föreningens engagemang i Swedbank och 
samtliga dess dotterbolag samt 
underteckna erforderliga handlingar och 

Kårstyrelsen beslutar 
 
att utse Leonardo Rhedin ( ), 
Emma Johansson ( ) och Kim 
Öst ( ) att två i förening 
företräda föreningen i samtliga 
angelägenheter vid ingående av avtal om 
produkter och tjänster samt förfoga över 
föreningens engagemang i Swedbank och 
samtliga dess dotterbolag samt 
underteckna erforderliga handlingar och 
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disponera föreningens produkter och 
tjänster med alla för tillfället möjliga id-
metoder. 
 
att utse Leonardo Rhedin ( ), 
Emma Johansson ( ) och Kim 
Öst ( ) att teckna 
internetbanken var och en för sig med alla 
för tillfället möjliga id-metoder. 

att utse Erika Darljung ( ) att ha 
läsrättigheter på Göta studentkårs 
samtliga bankkonton samt att kunna 
lägga upp utbetalningsförslag (direkt eller 
genom filer) samt att hantera elektroniska 
dokument och ta ut rapporter för Swish 
och Swedbank Pay.  
 
att tidigare beslut om 
bankangelägenheter återkallas.  
 
att ovanstående beslut träder i kraft 2022-
07-01. 

disponera föreningens produkter och 
tjänster med alla för tillfället möjliga id-
metoder. 
 
att utse Leonardo Rhedin ( ), 
Emma Johansson ( ) och Kim 
Öst ( ) att teckna 
internetbanken var och en för sig med alla 
för tillfället möjliga id-metoder. 
 
att utse Erika Darljung ( ) att ha 
läsrättigheter på Göta studentkårs 
samtliga bankkonton samt att kunna 
lägga upp utbetalningsförslag (direkt eller 
genom filer) samt att hantera elektroniska 
dokument och ta ut rapporter för Swish 
och Swedbank Pay.  
 
att tidigare beslut om 
bankangelägenheter återkallas.  
 
att ovanstående beslut träder i kraft 2022-
07-01. 

  

§ 4.4 Utanordningsrätt 
Föredragande: Leonardo Rhedin 

  
Förslag till beslut 
 
att Leonardo Rhedin ( ), Emma 
Johansson ( ) och Kim Öst 
( ) har utanordningsrätt (rätt 
att godkänna utbetalningar på banken). 

att Erika Darljung ( ) har rätt att 
besluta om att återbetala 
medlemsavgifter som inkommit via Swish 
eller Kort i det fall person betalat dubbel, till 
fel kår, fel avgift eller för fel person. 

Kårstyrelsen beslutar 
 
att Leonardo Rhedin ( ), Emma 
Johansson ( ) och Kim Öst 
( ) har utanordningsrätt (rätt 
att godkänna utbetalningar på banken). 

att Erika Darljung ( ) har rätt att 
besluta om att återbetala 
medlemsavgifter som inkommit via Swish 
eller Kort i det fall person betalat dubbel, till 
fel kår, fel avgift eller för fel person. 
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att tidigare beslut härmed återkallas. 

att ovanstående beslut träder i kraft 2022-
07-01. 

att tidigare beslut härmed återkallas. 

att ovanstående beslut träder i kraft 2022-
07-01. 

  

§ 4.5 Utkvitteringsrätt postförsändelser ass rek.  
Föredragande: Leonardo Rhedin 

  
Förslag till beslut 
 
att följande personer i personalen ska ha 
rätt att utkvittera postförsändelser, ass och 
rek., Anna Hagström ( ). 

att tidigare beslut härmed återkallas. 

att ovanstående beslut träder i kraft 2022-
07-01. 

Kårstyrelsen beslutar 
 
att följande personer i personalen ska ha 
rätt att utkvittera postförsändelser, ass och 
rek., Anna Hagström ( ). 

att tidigare beslut härmed återkallas. 

att ovanstående beslut träder i kraft 2022-
07-01. 

  

§ 4.6 Övriga behörigheter 
Föredragande: Leonardo Rhedin 

  
Förslag till beslut 
 
att Erika Darljung ( ) ska vara 
deklarationsombud hos Skatteverket. 

att Erika Darljung ( ) ska vara 
ombud för elektroniska tjänster hos 
Skatteverket. 

att Erika Darljung ( ) ska vara 
huvudadministratör för inrapportering av 
uppgifter om pensioner för anställda hos 
Collectum, Fora och Alecta. 

att Erika Darljung ( ) ska vara 
administratör och har rätt att rapportera 
uppgifter för Göta studentkårs räkning hos 

Kårstyrelsen beslutar 
 
att Erika Darljung ( ) ska vara 
deklarationsombud hos Skatteverket. 

att Erika Darljung ( ) ska vara 
ombud för elektroniska tjänster hos 
Skatteverket. 

att Erika Darljung ( ) ska vara 
huvudadministratör för inrapportering av 
uppgifter om pensioner för anställda hos 
Collectum, Fora och Alecta. 

att Erika Darljung ( ) ska vara 
administratör och har rätt att rapportera 
uppgifter för Göta studentkårs räkning hos 
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Försäkringskassans E-tjänster för 
arbetsgivare. 

att tidigare beslut härmed återkallas. 

att ovanstående beslut träder i kraft 2022-
07-01. 

Försäkringskassans E-tjänster för 
arbetsgivare. 

att tidigare beslut härmed återkallas. 

att ovanstående beslut träder i kraft 2022-
07-01. 

§ 4.7 Attesträtt   
Föredragande: Leonardo Rhedin 

  
Förslag till beslut 
 
Sektionsfakturor 

att fakturor som berör sektion attesteras 
av respektive sektionsordförande 
alternativt heltidsarvoderad vice 
sektionsordförande och presidial. 

att om sektionsordförande eller 
heltidsarvoderad vice sektionsordförande 
inte är tillgänglig för attestering, kan en 
presidial göra det i dess ställe. 

Pubkommitténs och Internationella 
kommitténs fakturor 

att fakturor som berör kommittén 
attesteras av kommitténs kassör samt 
presidial. 

att om kommitténs kassör inte är 
tillgänglig för attestering, kan en presidial 
göra det i dess ställe. 

Kanslifakturor 

att fakturor som berör anställda eller 
presidialer centralt attesteras av 

Kårstyrelsen beslutar 
 
Sektionsfakturor 

att fakturor som berör sektion attesteras 
av respektive sektionsordförande 
alternativt heltidsarvoderad vice 
sektionsordförande och presidial. 

att om sektionsordförande eller 
heltidsarvoderad vice sektionsordförande 
inte är tillgänglig för attestering, kan en 
presidial göra det i dess ställe. 

Pubkommitténs och Internationella 
kommitténs fakturor 

att fakturor som berör kommittén 
attesteras av kommitténs kassör samt 
presidial. 

att om kommitténs kassör inte är 
tillgänglig för attestering, kan en presidial 
göra det i dess ställe. 

Kanslifakturor 

att fakturor som berör anställda eller 
presidialer centralt attesteras av 
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beställande anställd eller presidial samt 
presidial (annan än beställande). 

att fakturor som berör anställdas löner och 
pensioner attesteras av två presidialer. 

att fakturor av infrastrukturkaraktär 
(återkommande månads/varannan 
månad/kvartalsvis) attesteras av 
ekonomiansvarig och presidial. 

Utlägg 

att utlägg attesteras av respektive 
heltidsarvoderad sektionspresidial eller 
presidial. 

att redovisning av äskan om medel samt 
Verksamhetsbidrag (enligt process i 
Barium) attesteras av tjänsteman i 
expeditionen samt ekonomiansvarig. 

Löner & arvoden 

att löner och arvoden attesteras av två 
presidialer. 

Kontokortsredovisningar 

att kontokortsredovisningar attesteras av 
ekonomiansvarig. 

att tidigare attestbeslut härmed återkallas. 

att ovanstående beslut träder i kraft 2022-
07-01. 

beställande anställd eller presidial samt 
presidial (annan än beställande). 

att fakturor som berör anställdas löner och 
pensioner attesteras av två presidialer. 

att fakturor av infrastrukturkaraktär 
(återkommande månads/varannan 
månad/kvartalsvis) attesteras av 
ekonomiansvarig och presidial. 

Utlägg 

att utlägg attesteras av respektive 
heltidsarvoderad sektionspresidial eller 
presidial. 

att redovisning av äskan om medel samt 
Verksamhetsbidrag (enligt process i 
Barium) attesteras av tjänsteman i 
expeditionen samt ekonomiansvarig. 

Löner & arvoden 

att löner och arvoden attesteras av två 
presidialer. 

Kontokortsredovisningar 

att kontokortsredovisningar attesteras av 
ekonomiansvarig. 

att tidigare attestbeslut härmed återkallas. 

att ovanstående beslut träder i kraft 2022-
07-01. 
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§ 4.8 Beslutsrätt  
Föredragande: Leonardo Rhedin 

  
Förslag till beslut 
 
att presidial har rätt att fatta beslut på 
belopp upp till 10 000 SEK. 

att presidialerna två i förening kan fatta 
beslut på upp till 35 000 SEK. 

att kanslist har rätt att fatta beslut inom 
budgetposterna Kontorsmaterial och 
Förbrukningsmaterial upp till 2 000 SEK. 

att tidigare beslut härmed återkallas. 

att ovanstående beslut träder i kraft 2022-
07-01. 

Kårstyrelsen beslutar 
 
att presidial har rätt att fatta beslut på 
belopp upp till 10 000 SEK. 

att presidialerna två i förening kan fatta 
beslut på upp till 35 000 SEK. 

att kanslist har rätt att fatta beslut inom 
budgetposterna Kontorsmaterial och 
Förbrukningsmaterial upp till 2 000 SEK. 

att tidigare beslut härmed återkallas. 

att ovanstående beslut träder i kraft 2022-
07-01. 

  

§ 4.9 Arvoderingar 
Föredragande: Leonardo Rhedin 

  
Förslag till beslut 
 
att arvodera Leonardo Rhedin ( -

) med 100% från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Emma Johansson -

) med 100% från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Kim Öst ( ) med 
100% från och med 2022-07-01 tillsvidare, 
men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Stina Arketeg ( ) 
med 100% från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 

ORDNINGSFRÅGA 2 
 
Leonardo Rhedin yrkar 
 
att mötet ajourneras i 5 minuter. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
 
att mötet ajourneras i 5 minuter.  
 
Kårstyrelsen beslutar 
 
att ändra formuleringen av förslag till 
beslut från: 
 
att arvodera Leonardo Rhedin ( -
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att arvodera Karl Nilsson ( ) 
med 100% från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Ellen Holm ( ) med 
100% från och med 2022-07-01 tillsvidare, 
men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Hampus Lundh ( ) 
med 100% från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Charlotta Pettersson 
( ) med 100% från och med 
2022-07-01 tillsvidare, men inte längre än 
2023-06-30. 
 
att arvodera Andreé Lindahl ( ) 
med 100% från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Theodor Johansson ( -

) med 100% från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
Karl Nilsson yrkar  
 
att ändra formuleringen av förslag till 
beslut från: 
 
att arvodera Leonardo Rhedin ( -

) med 100% från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Emma Johansson ( -

) med 100% från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 

) med 100% från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Emma Johansson ( -

) med 100% från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Kim Öst ( ) med 
100% från och med 2022-07-01 tillsvidare, 
men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Stina Arketeg ( ) 
med 100% från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Karl Nilsson ( ) 
med 100% från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Ellen Holm ( ) med 
100% från och med 2022-07-01 tillsvidare, 
men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Hampus Lundh ( ) 
med 100% från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Charlotta Pettersson 
( ) med 100% från och med 
2022-07-01 tillsvidare, men inte längre än 
2023-06-30. 
 
att arvodera Andreé Lindahl ( ) 
med 100% från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Theodor Johansson ( -

) med 100% från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
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att arvodera Kim Öst ( ) med 
100% från och med 2022-07-01 tillsvidare, 
men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Stina Arketeg ( ) 
med 100% från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Karl Nilsson ( ) 
med 100% från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Ellen Holm ( ) med 
100% från och med 2022-07-01 tillsvidare, 
men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Hampus Lundh ( ) 
med 100% från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Charlotta Pettersson 
( ) med 100% från och med 
2022-07-01 tillsvidare, men inte längre än 
2023-06-30. 
 
att arvodera Andreé Lindahl ( ) 
med 100% från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Theodor Johansson ( -

) med 100% från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
Till: 
 
att arvodera Leonardo Rhedin ( -

) med motsvarande 100%  av ett 
heltidsarvode från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 

Till: 
 
att arvodera Leonardo Rhedin ( -

) med motsvarande 100%  av ett 
heltidsarvode från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Emma Johansson ( -

) med motsvarande 100% av ett 
heltidsarvode från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Kim Öst ( ) med 
motsvarande 100% av ett heltidsarvode 
från och med 2022-07-01 tillsvidare, men 
inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Stina Arketeg ( ) 
med motsvarande 100% av ett 
heltidsarvode från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Karl Nilsson ( ) 
med motsvarande 100% av ett 
heltidsarvode från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Ellen Holm ( ) med 
motsvarande 100% av ett heltidsarvode 
från och med 2022-07-01 tillsvidare, men 
inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Hampus Lundh ( ) 
med motsvarande 100% av ett 
heltidsarvode från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Charlotta Pettersson 
( ) med motsvarande 100% av 
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att arvodera Emma Johansson ( -
) med motsvarande 100% av ett 

heltidsarvode från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Kim Öst ( ) med 
motsvarande 100% av ett heltidsarvode 
från och med 2022-07-01 tillsvidare, men 
inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Stina Arketeg ( ) 
med motsvarande 100% av ett 
heltidsarvode från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Karl Nilsson ( ) 
med motsvarande 100% av ett 
heltidsarvode från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Ellen Holm ( ) med 
motsvarande 100% av ett heltidsarvode 
från och med 2022-07-01 tillsvidare, men 
inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Hampus Lundh ( ) 
med motsvarande 100% av ett 
heltidsarvode från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Charlotta Pettersson 
( ) med motsvarande 100% av 
ett heltidsarvode från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Andreé Lindahl ( ) 
med motsvarande 100% av ett 
heltidsarvode från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 

ett heltidsarvode från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Andreé Lindahl ( ) 
med motsvarande 100% av ett 
heltidsarvode från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
att arvodera Theodor Johansson ( -

) med motsvarande 100% av ett 
heltidsarvode från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
Leonardo Rhedin justerar ut sig. 
Röstlängden består nu av 9 personer.  
 
Kårstyrelsen beslutar 
 
att arvodera Leonardo Rhedin ( -

) med motsvarande 100% av ett 
heltidsarvode från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
Leonardo Rhedin justerar in sig. 
Röstlängden består nu av 10 personer.  
 
Emma Johansson justerar ut sig. 
Röstlängden består nu av 9 personer.  
 
Kårstyrelsen beslutar 
 
att arvodera Emma Johansson ( -

) med motsvarande 100% av ett 
heltidsarvode från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
Emma Johansson justerar in sig. 
Röstlängden består nu av 10 personer.  
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att arvodera Theodor Johansson ( -
) med motsvarande 100% av ett 

heltidsarvode från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 

Kim Öst  justerar ut sig. Röstlängden består 
nu av 9 personer.  
 
Kårstyrelsen beslutar 
 
att arvodera Kim Öst ( ) med 
motsvarande 100% av ett heltidsarvode 
från och med 2022-07-01 tillsvidare, men 
inte längre än 2023-06-30. 
 
Kim Öst justerar in sig. Röstlängden består 
nu av 10 personer.  
 
Stina Arketeg justerar ut sig. Röstlängden 
består nu av 9 personer.  
 
Kårstyrelsen beslutar 
 
att arvodera Stina Arketeg ( ) 
med motsvarande 100% av ett 
heltidsarvode från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
Stina Arketeg justerar in sig. Röstlängden 
består nu av 10 personer.  
 
Karl Nilsson justerar ut sig. Röstlängden 
består nu av 9 personer.  
 
Kårstyrelsen beslutar 
 
att arvodera Karl Nilsson ( ) 
med motsvarande 100% av ett 
heltidsarvode från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
Karl Nilsson justerar in sig. Röstlängden 
består nu av 10 personer.  
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Ellen Holm justerar ut sig. Röstlängden 
består nu av 9 personer.  
 
Kårstyrelsen beslutar 
 
att arvodera Ellen Holm ( ) med 
motsvarande 100% av ett heltidsarvode 
från och med 2022-07-01 tillsvidare, men 
inte längre än 2023-06-30. 
 
Ellen Holm justerar in sig. Röstlängden 
består nu av 10 personer.  
 
Hampus Lundh justerar ut sig. Röstlängden 
består nu av 9 personer.  
 
Kårstyrelsen beslutar 
 
att arvodera Hampus Lundh ( ) 
med motsvarande 100% av ett 
heltidsarvode från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
Hampus Lundh justerar in sig. Röstlängden 
består nu av 10 personer.  
 
Charlotta Pettersson justerar ut sig. 
Röstlängden består nu av 9 personer.  
 
Kårstyrelsen beslutar 
 
att arvodera Charlotta Pettersson 
( ) med motsvarande 100% av 
ett heltidsarvode från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
Charlotta Pettersson justerar in sig. 
Röstlängden består nu av 10 personer. 
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Andreé Lindahl justerar ut sig. Röstlängden 
består nu av 9 personer. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
 
att arvodera Andreé Lindahl ( ) 
med motsvarande 100% av ett 
heltidsarvode från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
Andreé Lindahl justerar in sig. Röstlängden 
består nu av 10 personer. 
 
Theodor Johansson justerar ut sig. 
Röstlängden består nu av 9 personer. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
 
att arvodera Theodor Johansson ( -

) med motsvarande 100% av ett 
heltidsarvode från och med 2022-07-01 
tillsvidare, men inte längre än 2023-06-30. 
 
Theodor Johansson justerar in sig. 
Röstlängden består nu av 10 personer. 

  
 

§ 5 Diskussionsärenden 

  

§ 5.1  Förväntningar på året 
Föredragande: Leonardo Rhedin 

  
Emma hoppas att få lära sig hur en ideell 
organisation fungerar och att hon kommer 
att utvecklas som person.  
 
Karl räknar med att vi kommer att kunna 
fylla platserna i fullmäktige under 
verksamhetsåret, och tror också på ett 
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gott samarbete oss emellan och mellan 
fakulteter och sektionsstyrelser. Det 
kommer att vara värdefullt för alla.  
 
Kim håller med Karl och lägger till att hans 
förväntning är att komma närmare 
studenterna, förbättra kontakten med 
föreningarna och uppnå ett bättre 
samarbete. Vill sprida information om vad 
Göta studentkår är och förbättra deras syn 
på kåren.  
 
Andreé är otroligt taggad på det här året! 
Han tycker att det här verksamhetsåret är i 
ett så bra läge just nu, efter pandemin. Vi 
har bra förutsättningar att ta tillvara på  
och ett stort driv och engagemang. Vi har 
all möjlighet att lyckas med mycket av det 
vi vill uppnå och ta oss an de utmaningar 
vi har.  
 
Hampus har väldigt höga förväntningar på 
året, han håller med det Andreé nämnde 
men lyfter även de projekt som finns på 
Naturvetarsektionen, som Natrium. Vidare 
vill han även arbeta med attityden bland 
studenterna mot Göta studentkår. Är dock 
medveten om att det kommer att bli 
utmanande. Vill förmedla att kåren finns till 
för alla.  
 
Stina har tänkt mycket på kommande år. I 
egenskap av att inneha en helt ny 
heltidarroll som inte har funnits innan ser 
hon mycket möjligheter, men även många 
utmaningar. Vill gärna utveckla konceptet 
kring CSN-frukosten och göra den ännu 
bättre. Ser fram emot centrala 
kårpresentationer.  
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Ellen håller med alla, är supertaggad på att 
komma igång och börja planera in saker. 
Känns som att det finns mycket att ta tag i 
nu efter pandemin, och att fortsätta 
påminna studenterna om att kåren finns 
och om vår verksamhet. Kommer även bli 
ett utmanande år och Ellen sätter höga 
krav på sig själv. 
 
Charlotta är taggad på året, ska bli roligt 
att arbeta med något annat än 
evenemang och dylikt som hon arbetat 
mycket med innan. Är otroligt taggad på 
styrelsen, gruppen kommer bra överens 
och har bra kemi, ser mycket fram emot 
ett fortsatt bra samarbete. Vill slutligen 
även ta tillvara på engagemanget för 
sektionsstyrelsen och utveckla arbetet 
med den framåt.  
 
Theodor vill åstadkomma väldigt mycket. 
Öppna upp möjligheter för studiesociala 
evenemang som är mer än bara dricka öl 
och ha sittning. Skulle vara roligt att testa 
på nya aktiviteter inom exempelvis 
brädspel eller gaming. Har även 
förväntningar på fakulteten att vara mer 
hjälpsam mot studentkåren.  
 
Leonardo är superimponerad av årets 
kårstyrelse och tycker att det är väldigt kul 
att se engagemang och driv. Vill 
jättegärna att kårstyrelsen fortsätter vara 
frågvis och påpeka saker, bra att vara 
uppmärksam och aktiv som styrelse. Har 
en stor förhoppning om att styrelsen 
bevarar engagemang och glöd under hela 
verksamhetsåret. Tror givetvis att gruppen 
kommer att ha väldigt roligt tillsammans 
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under året, ser sammanfattningsvis fram 
emot året i sin helhet.  
 
Kårstyrelsen är överens om att det 
kommer bli ett väldig roligt och lärorikt år.  

 

§ 6 Övriga frågor 

  
Inga övriga frågor föreligger.  

 

§ 7 Mötets avslutande 

  

§ 7.1 Mötesutvärdering  
Föredragande: Leonardo Rhedin 

  
Mötesutvärdering genomförs.    
  

§ 7.2 Nästa möte  
Föredragande: Leonardo Rhedin 

  
Kallelse skickas ut vid senare tillfälle.   
  

§ 7.3 Mötets avslutande  
Föredragande: Leonardo Rhedin 

  
Mötesordförande avslutar mötet klockan 
15.39.  
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Justering av protokoll 
 

 

 

  

Leonardo Rhedin,  
Mötesordförande 

 Anneli Arohlén,  
Mötessekreterare 
 

 

 

 

Hampus Lundh,  
Justerare 

 

 

Transaktion 09222115557471941616 Signerat AA, LR, HL




