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Tid:
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Centrummet, Studenternas Hus,
Göta studentkårs styrelse
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Marie Norman*
Niklas Aronsson*
Klara Gustafsson*
Ragnar Widebrant*
Martin Dackling*
Maria Eriksson*
Karolina Lioliou*
Gustav Öberg*
Tobias Olausson, ordförande IT-sektionen
Viktor Friberg, studerande journalistutbildningen, till § 3.4.7
Jeanette Drotz, sekreterare
* = Röstberättigad

§

Ärende

1

Preliminärer

1.1

Mötets öppnande och behöriga
utlysande

Beslut/åtgärd

Emelie Arnesson öppnade mötet kl. 16.39
Styrelsen beslutar
att anse mötet behörigen utlyst.

1.2

Val av mötesordförande,
protokolljusterare

Styrelsen beslutar
att utse till
mötesordförande: Klara Gustafsson
protokolljusterare: Niklas Aronsson och Emelie
Arnesson.

1.3

1.4

Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar

Styrelsen föreslår följande tillägg:
under Övriga frågor lägga § 4.1
Fotokommittén, under Övriga
rapporter lägga § 2.3.1 Rapport
medlemsantal ht-10 samt § 2.3.2
Rapport om SFS jämställdhetsprojekt

att godkänna föredragningslistan med föreslagna
tillägg.

Adjungeringar

Styrelsen beslutar
att hålla öppet möte.
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1.5

Sluttid idag

Styrelsen beslutar
att sikta på klockan 20.00 som sluttid.

2
2.1

Anmälningar
Beslutsuppföljning

Styrelsen beslutar

Föredragande: Emelie Arnesson

att lägga rapporten till handlingarna.

Styrelsen diskuterade
beslutsuppföljningen
2.2

Rapport från sektionerna

Styrelsen beslutar

Föredragande: Emelie Arnesson

att lägga rapporten till handlingarna.

Styrelsen diskuterade rapporten och
föreslår att en sammanställning av
sektionernas rapport bifogas till
kårstyrelsens rapport till fullmäktige.
2.3
2.3.1

Övriga rapporter
Rapport om medlemsantal ht-10

Styrelsen beslutar

Föredragande: Emelie Arnesson

att lägga rapporten till handlingarna.

Höstterminens medlemsantal
diskuterades.
2.3.2

Rapport om SFS jämställdhetsprojekt

Styrelsen beslutar

Föredragande: Martin Dackling

att lägga rapporten till handlingarna.

21 mars är det Kick-off för SFS
jämställdhetsprojekt för
doktorandstudenter i Göteborg. SFS,
Göta studentkår, SULF och GU står
som arrangörer.

3
3.1

Beslutsärenden
Motion om kontorsmjukvara

Styrelsen beslutar

Föredragande: Emelie Arnesson

att avslå motionen.

Styrelsen diskuterade ärendet. De
anser att frågan bör ingår i en större
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diskussion kring Göta studentkårs ITstrategi.
3.2

Revidering av IT-sektionens budget

Styrelsen beslutar

Föredragande: Emelie Arnesson

att godkänna revideringen av IT-sektionens
budget.

Då IT-sektionen har ett högre
medlemsantal än budgeterat för,
önskar de en revidering av sin budget.
3.3

Remissvar om GU:s omorganisation

Styrelsen beslutar

Föredragande: Marie Norman

att anta förslaget till Göta studentkårs remissvar
angående omorganisationen av Göteborgs
universitet samt

GUS behöver remissvaret tidigare än
angivet, de har redan fått det liggande
förslaget. Klara Gustafsson föreslår att
alla e-postar sina ändringsförslag till
Marie Norman med kopia till övriga
styrelsen senast 17/2.

att ge Marie Norman mandat att göra ändringar
och tillägg i svaret innan det skickas till
Göteborgs universitet.

Styrelsen diskuterade remissvaret i
stora drag.
3.4

Handlingar till fullmäktige

3.4.1

Rapport från kårstyrelsen

Styrelsen beslutar

Emelie Arnesson rapporterade
muntligt kring vad som hänt efter det
att rapporten skickats ut. Hon har haft
möte med de övriga kårerna kring
”Götas nya giv”. Niklas Aronsson har
haft möte med pubstyrelsen. Emelie
Arnesson har fått ta emot negativa
reaktioner på grund av de ändrade
öppettiderna för Göta studentkårs
expedition på Sprängkullsgatan.

att komplettera kårstyrelsens rapport till
fullmäktige med beslutsuppföljning och
sektionernas rapporter samt
att föreslå fullmäktige att lägga kårstyrelsens
rapport till handlingarna.

Styrelsen diskuterade rapporten. De
föreslår att rapporten kompletteras
med beslutsuppföljning och med
sektionernas rapporter.

1.3

Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar

Styrelsen öppnar upp § 1.3 till beslut
och föreslår att till föredragningslistan
lägga till § 3.4.14 Puben.

att öppna § 1.3 till beslut samt

Göta studentkår
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att godkänna föredragningslistan med föreslagna
tillägg.
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3.4.2

3.4.3

Uppföljning av verksamhetsplanen

Styrelsen beslutar

Smärre förändringar kommer att ske
av rapporten.

att föreslå fullmäktige att lägga uppföljningen av
verksamhetsplanen till handlingarna.

Rapport om Göta studentkårs
organisationsförändringar

Styrelsen beslutar

Föredragande: Emelie Arnesson

att föreslå fullmäktige att lägga rapporten till
handlingarna.

Styrelsen diskuterade rapporten och
lämnar förslag till förändringar. De
menar bland annat att en kommentar
bör läggas till med en förklarande text
kring varför dokumentet ser ut som
det gör. I annat fall kan dokumentet
upplevas ha allt för stark slagsida mot
FFS.
3.4.4

Val av sektionsordförande för
doktorandsektionen

Styrelsen beslutar
att föreslå fullmäktige att utse Martin Dackling till
ordförande för doktorandsektionen under
resterande del av verksamhetsåret 2010/2011.

3.4.5

Kommunikationspolicy

Styrelsen beslutar

Föredragande: Niklas Aronsson

att föreslå fullmäktige att fastställa
kommunikationspolicy i enlighet med underlag.

De förändringar som skett av
dokumentet är mestadels att saker
tagits bort. Förändringar har skett,
mestadels tagit bort saker, men även
lagts till. Mål för kommunikation ny
punkt. Målgrupper –
primära/sekundära
Ledorden diskuterades.
3.4.6

Göta studentkårs värdegrund

Styrelsen beslutar

Föredragande: Marie Norman

att ändra i dokumentet enligt de förslag till
förändringar som inkommit samt

Styrelsen diskuterade implementering
av, syftet och vikten med dokumentet.
De anser att Göta studentkårs
värdegrund ska föras in stadgan som
ett styrande dokument.

att föreslå fullmäktige att anta förslaget till
Värdegrund för Göta studentkår.

Styrelsen föreslår följande ändring av
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dokumentet: att flytta sista raden i
tredje stycket med början
Diskriminerande eller kränkande… till
efter fotnoten i andra stycket.
Gustav Öberg föreslår att tredje och
fjärde stycket formuleras om och slås
samman enligt följande: Göta
studentkår är den organisation som
bäst kan utgöra studenternas röst
genom att arbeta för alla sina
representerade studenters bästa och
strävar efter att tillvarata alla
studenters erfarenheter.
Göta studentkårs arbete präglas av
öppenhet, organisationens struktur är
lättillgänglig och former för hur var och
en påverkar och medverkar i beslut är
tydliga och konsekventa. Alla ges
samma möjligheter att växa och
utvecklas i organisationen.

1.3

3.4.7

Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar

Styrelsen öppnar upp § 1.3 till beslut
och föreslår att till föredragningslistan
lägga till § 3.4.15 Valberedningens
arbetsordning.

att öppna § 1.3 till beslut samt

Revidering av stadgan första
läsningen

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan med föreslagna
tillägg.

Föredragande: Marie Norman

att ändra i revideringen av stadgan enligt de
förslag till förändringar som inkommit samt

Det liggande förslaget utgår från
styrelsens diskussion på
styrelsekonferensen.

att föreslå fullmäktige att anta förslaget till
reviderad stadga för Göta studentkår i
första läsningen.

Styrelse diskuterade de föreslagna
förändringarna samt föreslog
ytterligare förändringar:


Göta studentkårs värdegrund
läggs till under 1:5.



Under 2.6 Uteslutning: Efter
meningen Beslut om
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uteslutning tas av fullmäktige
med minst hälften av
fullmäktiges totala antal
röster, lägga till I beslutet ska
anges den kortaste tid som
uteslutningen ska gälla.


Ta bort 5:17



Sist i 8.1, lägga
Doktorandgrupper och
doktorandsektionens övriga
organ regleras utförligare i
doktorandsektionens
arbetsordning.



I 8:2 ändra representerar och
arrangera till representerar
och/eller arrangera



I 8:3 ta bort och en ekonomisk
ansvarig”



Under kapitel 8, lägga till en
text om att texten kommer
från sektionernas
arbetsordningar.

Styrelsen önskar att en bilaga med
stadgans revideringar bifogas till
fullmäktigeprotokollet när andra
läsningen ägt rum.
3.4.8

Revidering av sektionernas
arbetsordningar

Styrelsen beslutar
att bifalla de föreslagna ändringarna samt

Emelie Aronsson
Styrelsen diskuterade de föreslagna
revideringarna. Styrelsen anser att
studentgrupp är ett begrepp som bör
knytas till den studiebevakning och
annat som sker på en institution. För
övriga sammanslutningar vid t.ex. en
sektion föreslår de kommitté som
begrepp. Styrelsen föreslår därför att
det liggande förslaget Ändra stycket
under 5.1 Sammansättning och lägga
till att studentgrupperna på
Humanistsektionen kan ”vara öppna
för alla på fakulteten” ändras till Lägga
till ett kapitel om sektionskommittéer i

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

att föreslå fullmäktige att godkänna de reviderade
arbetsordningarna med följande ändringar:
1. Arbetsordningarna konsekvensändras
efter stadgan
2. Lägga till ”Upprätta förslag till en budget
för sektionen som sedan ska fastslås av
kårstyrelsen”, i samtliga arbetsordningar
under kap 4 Sektionsstyrelsen.
3. Stryka begreppet betalande medlem.
4. Lägga till: ”Vid oenigheter avgör
sektionsstyrelsen frågan.” i
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Humanistsektionens arbetsordning.
Styrelsen föreslår vidare att texten
under rubriken Äskningar stryks och
ersätts med en hänvisning till Göta
studentkårs Regler för äskningar.

Naturvetarsektionens arbetsordning under
5.2 och Samhällsvetarsektionens
arbetsordning under 7.2.
5. Stryka begreppet sektionsföreningar.
6. Stryka kap 8 Val av studentrepresentanter
i Humanistsektionens arbetsordning.
7. Lägga till ett kapitel om
sektionskommittéer i Humanistsektionens
arbetsordning
8. Ändra antalet möten under 4.2 Möten i
Naturvetarsektionens arbetsordning till
var fjärde vecka.
9. Stryka sista stycket under 4.3
Beslutsgång i Naturvetarsektionens
arbetsordning.
10. Stryka meningen ”Kallelse samt kopia på
protokollet skall sändas till
studentgruppens kontaktperson i
styrelsen samt till naturvetarsektionens
ordförande” i Naturvetarsektionens
arbetsordning
11. Stryka 9.1 Sektionsvalberednings
uppgifter i Utbildningsvetenskapliga
sektionens arbetsordning
12. Lägga till att kårföreningar under kap 9
Äskningar i Samhällsvetarsektionens
Arbetsordning
13. Stryka två stycken under 7.1
Sammansättning
Samhällsvetarsektionens arbetsordning
14. Ändra antalet möten under 4.2 Möten i Itsektionens arbetsordning till var fjärde
vecka.
15. Ändra formuleringen i texten under
rubriken 6. Medlemsmöte i It-sektionens
arbetsordning
16. Godkänna de språkliga ändringarna i
samtliga arbetsordningar
17. Stryka texten under rubriken Äskningar
och ersatta med en hänvisning till Götas
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studentkårs Regler för äskningar.
3.4.9

Kårföreningsregler

Styrelsen beslutar

Föredragande: Niklas Aronsson

att bifalla de föreslagna ändringarna samt

Ansöka på nytt eller bara få förnyad
kårföreningsstatus?

att föreslå fullmäktige att fastställa Regler för
kårföreningar i enlighet med underlag.

Styrelsen diskuterade dokumentet och
lämnar förslag på följande
förändringar:
Under Verksamhet och syfte – koppla
till Göta värdegrund. Niklas Aronsson
föreslås får i uppgift att formulera
detta.
Dokumentet bör heta Regler för
kårföreningar. Detta bör
konsekvensändras i hela dokumentet.
Niklas Aronsson föreslår: Under
kårmedlemskap: styrelseledamöter
ska vara kårmedlemmar, varav största
delen medlemmar eller
stödmedlemmar i Göta studentkår
3.4.10

Vision för Göta studentkår 2015

Styrelsen beslutar

Styrelsen diskuterade dokumentet

att presentera ett material i enlighet med
styrelsens diskussion för fullmäktige och föra en
diskussion utifrån det.

Styrelsen menar att Vision för Göta
studentkår måste utgå från Göteborgs
studenter, inte från Göta studentkår
som är fallet med det liggande
förslaget. Likaså blandas vision, mål
och strategi. Istället bör ett nytt
material tas fram. Till detta behövs en
strategisk och organisatorisk plan.
Visionen ska i så fall inte vara
tidsbestämd, snarare målen och
strategierna.
Exempel till fullmäktige om hur en
vision skulle kunna se ut, varav minst
ett innehåller ledorden, bör tas fram.
Likaså riktlinjer för vad som är mål och
vad som är strategi. Även lite om vilka
mål Göta studentkår kan tänkas ha.
Fullmäktige bör erbjudas en struktir
och tågordning.
3.4.11

Principer för politiskt engagemang vid
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personval
Föredragande: Marie Norman

att presentera materialet för fullmäktige och föra
en diskussion utifrån det.

Styrelsen anser att frågan hänger tätt
samman med Göta studentkårs
värdegrund. De vill därför ta
diskussionen kring Principer för
politiskt engagemang vid personval i
samband med Göta studentkårs
värdegrund.
3.4.12

3.4.13

Verksamhetsplan 2011/2012

Styrelsen beslutar

Styrelsen diskuterade materialet och
inkom med smärre förändringar.

att presentera materialet för fullmäktige och föra
en diskussion utifrån det.

Vision för Studenternas hus

Styrelsen beslutar

Föredragande: Niklas Aronsson

att inte lägga fram Vision för Studenternas hus på
fullmäktigemöte 3.

Punkten utgår
3.4.14

Puben

Styrelsen beslutar

Föredragande: Niklas Aronsson

att presentera materialet i form av en rapport till
fullmäktige.

Styrelsen föreslår att lägga fram en
rapport till fullmäktige, innehållande
styrelsens tankar kring puben och
styrelsens hantering av de beslut som
fattats i frågan.
3.4.15

Valberedningens arbetsordning

Styrelsen beslutar
att föreslå fullmäktige att anta en reviderad
arbetsordning för valberedningen.

4

Övriga frågor

4.1

Fotokommittén
Den presumtiva fotokommittén har
skickat ut affischer till sektionerna, en
affisch som styrelsen tidigare uttryckt
att de inte varit helt nöjda med. Så
snart presidiet uppmärksammades på
affischen, meddelade de sektionerna
att i inte sätta upp de aktuella
affischerna. Presidiet har därefter haft
fortsatta diskussioner med
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fotokommittén.
Plan behövs tas fram för hur material
med Göta studentkårs namn på ska
kunna granskas. Göta studentkårs
Värdegrund och Kommunikationsplan
som hjälp.

5
5.1

Mötets avslutande
Mötesutvärdering
En runda om hur mötet varit.

5.2

Mötets avslutande
Klara Gustafsson avslutade mötet
klockan 21:08.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Klara Gustafsson

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Niklas Aronsson

Emelie Arnesson
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