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 Styrelsemöte 15 verksamhetsåret 2010/11 
 
 
Datum: 2011-05-26 
Tid: 
Plats: 

Kl. 16.54 – 21.06 
 Centrummet, Studenternas Hus,  

Kallade: Göta studentkårs styrelse 
Närvarande: Emelie Arnesson* 

Marie Norman*  
Niklas Aronsson* 
Ragnar Widebrant* 
Maria Eriksson* 
Karolina Lioliou* 
Gustav Öberg* 
Martin Dackling* 
 
Jeanette Drotz, sekreterare 
Magnus Nilsson, till och med § 2.3 
Fredrik Hansson, till och med § 4.9 
Tobias Olausson, till och med § 4.9 
Mats Bredberg, § 2.2 - § 4.9 
 
 

 * = Röstberättigad 

 
§ Ärende Beslut/åtgärd 

 
1 Preliminärer  
   

1.1 Mötets öppnande och behöriga 
utlysande 

Emelie Arnesson öppnar mötet klockan. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att anse mötet behörigen utlyst. 

   
1.2 Val av mötesordförande, 

protokolljusterare 
Styrelsen beslutar 
 
att utse till 
mötesordförande: Karolina Lioliou 
protokolljusterare: Marie Norman och Niklas 
Aronsson 

   
1.3 Godkännande av föredragningslistan 

 
Styrelsen föreslår följande tillägg: att § 
4.9 behandlas före § 4.8. 
 

Styrelsen beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan med föreslagna 
tillägg. 

   
1.4 Adjungeringar Styrelsen beslutar 

 
att hålla öppet möte förutom § 4.8 som är en 
stängd punkt. 
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1.5 Sluttid idag Styrelsen beslutar 

 
att sikta på klockan 21.00 som sluttid. 

 
 

2 Anmälningar  
   

2.1 Presidierapport 
 
Föredragande: Emelie Arnesson 
 
Styrelsen diskuterade rapporten. Mats 
Bredberg skriver en rapport till nästa 
styrelsemöte. 420 svar har inkommit 
på medlemsenkäten, 90 % av dessa 
är medlemmar. Ravaka 
Ramanamisata försöker fånga upp 
även ickemedlemmar. Götaguiden 
inför nästa verksamhetsår är 
påbörjad. Förvaltningen av Membit tas 
över från Göteborgs universitet. Två 
grupper, en drift- och en styrgrupp, 
kommer att ta hand om detta. 
Representanter från Göta studentkår 
kommer sitta med i båda grupperna. 
 
Vakna Göteborg – En kampanj som 
syftar till att uppmärksamma att 
Göteborg går bakåt i utveckling, 
kommer att lanseras under hösten. 
Från studenthåll kommer man att 
peka på bostadsbrist, möjlighet till 
ambassadörskap med mera.  

Styrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

   
2.2 Beslutsuppföljning 

 
Föredragande: Niklas Aronsson 

Styrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

   
2.3 Rapport från kanslichefen 

 
Föredragande: Magnus Nilsson 
 
Magnus Nilsson föredrog punkten 
muntligt. Resultatet för Göta 
studentkår kommer att landa på runt 
en miljon minus, ett något bättre 
resultat än budget. 
  
Gällande arkivmaterial har Magnus 
Nilsson varit i kontakt med 
Landsarkivet och Regionarkivet. Just 

Styrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 
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nu försöker han förhandla fram ett 
avtal med Landsarkivet där de tar 
emot material kostnadsfritt, då övrigt 
material från Filosofiska Fakulteternas 
Studentkår förvaras där. I annat fall 
kan Regionarkivet ta emot det, men 
önskar i så fall ett yttrande från 
Landsarkivet. 

   
2.4 Utvärdering av SFSFUM 

 
Föredragande: Emelie Arnesson 

Styrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

   
2.5 Sammanställning av enkäter om 

studentinflytande 
 
Föredragande: Marie Norman 
 
Enkäten har en bra svarsfrekvens. 
Styrelsen diskuterar om man kan 
använda materialet till något mer än 
internt utvecklingsarbete.  

Styrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

   
2.6 Övriga rapporter 

 
Inga övriga rapporter föreligger. 

 

 
 

3 Beslutsärenden  
   

3.1 Revidering av 
samhällsvetarsektionens budget 
 
Föredragande: Emelie Arnesson 
 
Styrelsen diskuterar hur man bör 
hantera situationer liknande denna, 
man ska inte behöva revidera en 
budget så snart en ändring sker. 
Något att ta med till tillträdande 
styrelse och i den kommande 
ekonomihandboken. 

Styrelsen beslutar 
 
att revidera samhällsvetarsektionens budget. 

   
3.2 Regler för förtroendeuppdrag 

 
Föredragande: Marie Norman 
 
Styrelsen diskuterade dokumentet. De 
anser att det bör heta Regler för 
arvoderade förtroendeuppdrag, 
dokumentet bör konsekvensändras 
utifrån detta. 
 

Styrelsen beslutar 
 
att fastslå dokumentet Regler för arvoderade 
förtroendeuppdrag i enlighet med diskussion, 
 
att riva upp beslutet om dokumentet Regler för 
sektionsarvoderingar och betrakta det som ogiltigt 
samt 
 
att föreslå nästa års styrelse att vid revidering av 
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Styrelsen diskuterade entledigande – 
vem kan fatta ett sådant beslut? En 
fråga som bör regleras i Fullmäktiges 
delegationsordning. Tillträdande 
styrelse ska informeras om detta. 
 
Styrelsen lämnade förslag till 
ändringar i texten: under rubriken 
Arvodering eller anställning, punkten 
Arvodering, stryka sista meningen 
med början ”Till varje...”. Under 
rubriken Beslut om arvode och 
arvodering, formulera om meningen 
med början ” Efter att 
sektionsstyrelsen…” till ” Efter att 
sektionsstyrelsen beslutat bekosta en 
sektionsarvodering lämnar 
sektionsstyrelsen frågan vidare till 
kårstyrelsen för beslut om arvodering 
och utbetalning”. 

fullmäktiges delegationsordning ta upp frågan om 
entledigande. 

   
3.3 Uppdragsbeskrivning valnämnden 

 
Föredragande: Emelie Arnesson 
 
Styrelsen diskuterar dokumentet. De 
anser att det bör heta Checklista till 
valberedningen, och ha mer informell 
karaktär. Valnämnden får då möjlighet 
att mer självständigt lägga upp sitt 
arbete. 

Styrelsen beslutar 
 
att lägga checklistan till valberedningen till 
handlingarna 

 

 
 

4 Diskussionsärenden  
   

4.1 Utländska studenter SGS 
 
Föredragande: Niklas Aronsson 
 
Chalmers tekniska högskola och 
Göteborgs universitet har beslutat att de 
förhyrda bostäderna ska gå till betalande 
utländska studenter. Det kommer med 
andra ord ske en särbehandling av 
dessa. GUS ville inte ställa sig bakom 
beslutet, vilket resulterade i en 
tilläggsklausul om att universitetet skulle 
sträva efter att alla studenter ska 
erbjudas bostad.  
 
Styrelsen diskuterar hur Göta studentkår 
ställer sig till frågan. De menar att 
särbehandling inte är något nytt, och att 
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det sker även på andra sätt av 
universitetet. Styrelsen menar att själva 
principfrågan är viktig, det ska inte vara 
A- respektive B-lag studenterna emellan. 
De studenter som köper sin utbildning 
ska inte prioriteras framför övriga 
studenter. Vill Göteborgs universitet att 
bostäder ska öronmärkas till de 
studenter som betalar för sin utbildning, 
får de i så fall vara beredda på att 
bekosta produktion av de bostäder som 
behövs, t.ex. genom avtal med Stiftelsen 
Göteborgs Studentbostäder. 
  
Styrelsen vill se en långsiktig lösning, 
och att det görs till en större, 
övergripande fråga. Frågan lämnas 
vidare till kommande styrelse. 

   
4.2 Likabehandlingsplan 

 
Föredragande: Marie Norman 
 
Likabehandlingsplanens struktur bygger 
på en struktur som 
likabehandlingsmannen rekommenderar 
för lärosäten. Dokumentets bilaga 2 är 
tänkt att vara ett kumulativt dokument, 
där uppföljningar förs in för varje år. 
 
Styrelsen diskuterade dokumentet.  Alla 
problemområden behöver inte vara 
fokusfrågor. Åsiktsdokument behövs tas 
fram. Likabehandlingsplanen är en 
internt plan, framöver är det möjligt att 
den även dokumentet innehåller en 
extern plan. 
 
Förslagsvis ska dokumentet revideras 
vid slutet av respektive verksamhetsår. 
Efterföljande styrelse får på så sätt ett 
underlag. De som ska verkställa 
dokumentet, bör fastställa det. 
 
Dokumentet tas upp till beslut nästa 
styrelsemöte.  

 

   
4.3 Kommunikationsplan 

 
Föredragande: Niklas Aronsson  
 
Styrelsen diskuterade dokumentet. De 
önskar att dokumentet tydligare får 
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formen av en plan med mål och 
tidsrymd. Målen bör tydligare kopplas till 
kommunikationskanalerna. Även vem 
som har ansvar för genomförandet bör 
bli tydligare. 

   
4.4 Kontakt med studentförbunden 

 
Föredragande: Gustav Öberg 
 
Styrelsen diskuterar möjligheten att 
skapa ett forum där de partipolitiska 
studentförbunden kan träffa varandra, 
och studenter, för diskussion. Det är bra 
om ett samarbete kommer till stånd inom 
den närmsta tiden, så att man har ett 
fungerande forum inför nästa valår. 
 
Styrelsen ser flera fördelar med att kåren 
initierar ett samarbete med de politiska 
studentförbunden. Det demokratiska 
samtalet gynnas och en kanal skapas 
där de partipolitiska studentförbunden 
har möjlighet att nå ut till studenter utan 
att studiesituationen störs.  
 
Styrelsen föreslår att frågan lyfts till 
beslut.  

Styrelsen beslutar 
 
att frågan lyfts till beslut. Beslutet är enhälligt. 
 
att Gustav Öberg ges i uppdrag att tillsammans 
med någon av nästkommande 
presidium att initiera kontakt med Göteborgs 
olika partipolitiska studentförbund 
för diskussion enligt underlaget samt 
 
att kontakt med Göteborgs universitet upprättas 
för diskussion utifrån underlaget. 

   
4.5 GFS Bolag 

 
Föredragande: Niklas Aronsson 
 
Handelshögskolans studentkår och 
Chalmers studentkår har varit i kontakt 
med övriga kårer i Göteborg om en 
försäljning av GFS bolag där 
Handelshögskolans studentkår och 
Chalmers studentkår skulle bli 
huvudägare. Ingen försäljning av GFS 
bolag kommer dock att ske under våren.  
 
Styrelsen diskuterade förslaget. De 
tycker inte att en försäljning ska ske på 
så vis som beskrivs. Inte heller SAKS 
eller Konstkåren anser att det är ett bra 
förslag. Enligt GFS verksamhetsplan för 
kommande verksamhetsår, ska bolagen 
under året utvärderas och därefter ska 
eventuella åtgärder tas. Styrelsen menar 
att en försäljning inte ska ske före 
utvärdering ägt rum. 
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Styrelsen diskuterar gärna frågan, men 
efterfrågar en mer öppen diskussion där 
GFS styrelse och presidium tydligare 
inkluderas, där man strävar efter att se 
frågan mer mångfacetterat – hur man 
ser på bolagen, dess nytta för 
studenterna, vad man vill med bolagen 
och vilken kompetens som krävs för att 
driva bolagen dithän. En försäljning är 
inget mål i sig. 

   
4.6 Överlämning och styrelsens roll 

 
Föredragande: Marie Norman 
 
Styrelsen diskuterade den kommande 
överlämningen. De anser att så mycket 
som möjligt ska överlämnas centralt, så 
att alla får så likvärdig information som 
möjligt. Det ger också alla tillträdande en 
chans att träffas.  
 
Styrelsen diskuterade det presidiets 
schemaförslag för överlämningen. De 
önskar mer kring universitetet – hur 
kåren kan påverka, på vilka nivåer 
påverkansarbete sker och vilka frågor 
som diskuteras i nuläget. Behov om 
pass i projektledning diskuterades.  

 

   
4.7 Höstens utskick till potentiella 

medlemmar 
 
Föredragande: Gustav Öberg 
 
I nuläget kan inte erbjudande om 
medlemskap skickas till att nya 
studenter till hösten, Göta kommer inte 
att få de uppgifter som krävs av LADOK. 
Erbjudande kommer att skickas till de 
som studerar under vårterminen. 
 
Till hösten finns det ingen möjlighet till 
autogiro, inte heller till e-faktura. 
Autogiro har diskuterats ett flertal gånger 
med Membit, och utlovats av dem. 
Styrelsen diskuterade möjligheten att 
avkräva Membit på någon slags 
kompensation för detta. 
 
Under hösten kommer en styr- och en 
driftsgrupp där Göteborgs universitet, 
GUS och de olika kårerna ha med 
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representanter. De kommer att få 
utvärdera och utveckla frågan under 
kommande verksamhetsår.  

   
4.9 Råd och tips till arvoderade 

 
Föredragande: Marie Norman 
 
Dokumentet är att se som ett 
komplement till Regler för arvoderade 
förtroendevalda. 
 
Styrelsen diskuterade dokumentet. I 
nuläget är det regelliknande till sin 
karaktär, bra om det går att förtydliga att 
det handlar om råd och tips, inte regler. 
Råd och tips kring media saknas. 
 
Dokumentet kommer att behandlas på 
nästa ledningsrådsmöte. 

 

 
 

5 Övriga frågor  
   
 Inga övriga frågor föreligger.  

 
 

4 Diskussionsärenden forts  
   

4.8 Konsekvensanalys 
 
Föredragande: Emelie Arnesson 
 
Styrelsen diskuterade risker för 
personalens arbetsmiljö i och med att 
kanslichefstjänsten försvinner. 
Punkterna sammanfattades i en 
konsekvensanalys som presidiet ska 
lyfta under nästa personalmöte. 

 

 
 

6 Mötets avslutande  
   

6.1 Mötesutvärdering 
 
En runda om hur mötet varit. 

 

   
6.2 Mötets avslutande 

 
Karolina Lioliou avslutade mötet 
klockan 21.06. 
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Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Karolina Lioiou  Jeanette Drotz 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Marie Norman  Niklas Aronsson 
 


