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Styrelsemöte 6 verksamhetsåret 2010/11 
 
 
Datum: 2010-11-01 
Tid: 
Plats: 

Kl. 17.10-19.47 
Centrummet, Studenternas hus 

Kallade: Göta studentkårs styrelse 
Närvarande: Emelie Arnesson* 

Marie Norman* 
Niklas Aronsson* 
Klara Gustafsson* 
Gustav Öberg* 
Karolina Lioliou* 
 
Tobias Olausson, ordf. IT-sektionen, till och med § 4.1 
Mathilda Bränfeldt, ordf. naturvetarsektionen, från och med § 3.1 
Sonja Pettersson, ordf. GFS, § 4.1 
Magnus Nilsson, kanslichef Göta studentkår 
Jeanette Drotz, sekreterare 
 

 * = Röstberättigad 

 
§ Ärende Beslut/åtgärd 

 
1 Preliminärer  
   

1.1 Mötets öppnande och behöriga 
utlysande 

Emelie Arnesson öppnade mötet kl. 17.10 
 
Styrelsen beslutar 
 
att anse mötet behörigen utlyst 

   
1.2 Val av mötesordförande, 

protokolljusterare 
Styrelsen beslutar 
 
att utse till 
mötesordförande: Gustav Öberg 
protokolljusterare: Emelie Arnesson och Marie 
Norman 

   
1.3 Godkännande av föredragningslistan 

 
Styrelsen föreslår följande ändringar 
och tillägg: Behandla § 4.1 när Sonja 
Pettersson, ordförande GFS kommer 
till mötet. Lägga till övrig fråga, § 5.1 
Affischering 

Styrelsen beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan med föreslagna 
ändringar och tillägg 

   
1.4 Adjungeringar Styrelsen beslutar 

 
att hålla öppet möte 

   
1.5 Sluttid idag Styrelsen beslutar 
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att sikta på klockan 19.30 som sluttid 

 
 

2 Anmälningar  
   

2.1 Presidierapport 
 
Föredragande: Marie Norman 

Styrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 

   
2.2 

 
Beslutsuppföljning 
 
Föredragande: Emelie Arnesson 

Styrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 

   
2.3 Rapport från sektionerna 

 
Föredragande: Emelie Arnesson 
 
Rapport från humanistsektionen 
saknas. 

Styrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 

   
2.4 Protokoll från styrelsens sammanträde 

 
Föredragande: Jeanette Drotz 

Styrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 

   
2.5 Rapport från kanslichefen 

 
Föredragande: Magnus Nilsson 
 
Ann Johnsson, kanslist på Göta 
studentkårs expedition på 
Sprängkullsgatan 25 slutar till 
årsskiftet. Personalen på Göta 
studentkårs expedition på 
Götabersgatan 17 ska ta över arbetet 
där, varför de nu går parallellt med 
Ann Johnsson. 
 
Den ekonomiska rapporten 
diskuterades. Det är ännu för tidigt för 
att säga något säkert, men utfallet 
pekar mot att budgeten hålls, förutom 
för posten kontorsmateriel där nästan 
hela budgetposten är förbrukad.  

Styrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 

   
2.6 Övriga rapporter 

 
Inga övriga rapporter föreligger. 

 

 
 

1.3 Godkännande av föredragningslistan 
 

Styrelsen beslutar 
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Styrelsen föreslår följande tillägg: 
lägga till övrig fråga § 5.2 Fråga om 
beslut om åsikter 
 

att öppna § 1.3 till beslut 
 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan med föreslagna 
ändringar 

 
 

4 Diskussionsärenden  
   

4.1 Medlemsförmåner SGS 
 
Föredragande: Emelie Arnesson 
 
Sonja Pettersson, ordförande GFS 
presenterade GFS:s samarbetsavtal 
med SGS. Hon ville veta vad 
kårstyrelsen har för tankar och 
önskemål kring kårens roll och behov. 
Hur vill/kan kåren vara med och 
påverka SGS.  
 
Styrelsen diskuterade 
samarbetsavtalet. En idé som kom 
upp är att SGS ska hålla i en 
utbildning i början av terminen, där 
förtroendevalda och personal får 
chans att lära sig om SGS.  
 
Sonja Pettersson lämnade 
styrelsemötet. 

 

 
 

3 Beslutsärenden  
   

3.1 Verksamhetsbidrag till kårföreningar 
 
Föredragande: Niklas Aronsson 
 
 

Styrelsen beslutar 
 
att till och med 31 januari 2011 ge FFS, SLUG 
och Haga studentkårs f.d. kårföreningar rätt att 
ansöka om verksamhetsbidrag om 100:- per 
betalande kårmedlem engagerad i föreningen, 
förutsatt att ingen annan kårförening tidigare 
uppburit verksamhetsbidrag för samma 
kårmedlem, med ett maxtak på 2000:-. I övrigt 
betalas verksamhetsbidrag ut i enlighet med de 
riktlinjer och krav FFS tidigare tillämpade. 
 
att kostnaden belastar budgetposten äskningar 

   
3.2 Principer för stödmedlemskap 

 
Föredragande: Niklas Aronsson 

Styrelsen beslutar  
 
att enskilda personer som är stödmedlemmar i 
Göta studentkår får nyhetsbrev från kåren samt 
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prenumeration på Götheborgske Spionen, 
förutsatt att kostnaden blir mindre än 30:- per 
termin per stödmedlem 

   
3.3 Pubkommitté 

 
Föredragande: Niklas Aronsson 
 
Presidiet har beslutat att arvodera 
Thomas Larson, pubkommitténs 
ordförande, 25% under november-
december så att han ska ha möjlighet 
att driva arbetet med puben framåt.  
 
I nuläget är det osäkert om 
pubverksamheten kan dras i gång till 
vårterminen, mycket på grund av 
lokalen behöver utökad 
brandsäkerhet. Det är Göteborgs 
universitet som ansvarar för arbetet 
och de har inte presenterat någon 
tidsplan för det.  
 
Styrelsen menar att det är av stor vikt 
att pubverksamheten kommer i gång 
så snart som möjligt. De uppmanar 
presidiet att pressa GU om tidsplan 
angående brandsäkerheten och om 
det inte ger resultat, att ta frågan 
vidare.  

Styrelsen beslutar 
 
att tillsätta en pubkommitté i enlighet med bilaga 
”Instruktioner för Pubkommittén” bestående av 
ordförande Thomas Larsson samt övriga 
styrelseledamöter Niklas Aronsson, Alexandra 
Peer, Anna Ryan Bengtsson och Daniel 
Ratcovich. 

   
3.4 Vårens mötestider och mötesdatum 

 
Föredragande: Marie Norman 
 
Följande datum föreslås för 
styrelsemöten och fullmäktigemöten. 
Preliminär starttid föreslås vara 16.30 
med matstart kl 16:00. 
 
Vårens styrelsemöten: 
StyM 9 - tisdag 18 januari 
StyM 10 - onsdag 9 februari 
StyM 11 - torsdag 3 mars 
StyM 12 - tisdag 22 mars 
StyM 13 - torsdag 7 april 
StyM 14 - tisdag 3 maj 
StyM 15 - torsdag 26 maj 
StyM 16 - onsdag 15 juni 
 
Fullmäktigemöten och relevanta 
datum hamnar då som följer: 
FUM 3 

Styrelsen beslutar 
 
att fastställa tiderna för vårens kårstyrelsemöten 
och fullmäktigemöten 
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torsdag 3 februari - Kallelse och 
preliminär föredragningslista 
tisdag 8 februari – motionsstopp  
fredag 11 februari – handlingar ut 
onsdag 23 februari - FUM3 
 
FUM 4 
tisdag 26 april - kallelse och preliminär 
föredragningslista 
söndag 1 maj - motionsstopp 
fredag 6 maj - handlingar ut  
tisdag 17 maj - FUM 4 
 
Konstituerande FUM 
fredag 11 mars - kallelse och 
preliminär föredragningslista 
fredag 18 mars – motionsstopp 
onsdag 23 mars - handlingar ut 
måndag 4 april – konstFUM 

   
3.5 Sångbokskommitté 

 
Föredragande: Niklas Aronsson 

Styrelsen beslutar 
 
att tillsätta en Sångbokskommitté i enlighet med 
bilaga ”Instruktioner för Sångbokskommittén” 
bestående av ordförande Sara Holmberg samt 
övriga styrelseledamöter Måns Irgard Halling samt 
Nils Lagnemo. 
 
att uppdra till presidiet att fyllnadsvälja upp till tre 
ytterligare ledamöter till sångbokskommittén 
 
att i ”Instruktioner för Sångbokskommittén”, slutet 
av första stycket lägga till ”Det åligger även 
kommittén att se över produktionsfrågan av själva 
skriften.” 

 
 

4 Diskussionsärenden  
   

Forts 
4.1 

Medlemsförmåner SGS 
 
Föredragande: Emelie Arnesson 
 
Styrelsen diskuterade huruvida de 
önskade att Götas representanter i 
GFS styrelse ska driva frågan om 
kårmedlemskap som krav för boende i 
SGS. Liknande krav finns i dagsläget 
för boende i Chalmers 
studentbostäder och i Stockholm 
respektive Lund. 
 
En möjlig väg att gå är att koppla 
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kårmedlemskap till någon form av 
rabatt eller förmån, i stället för att ha 
medlemskap som ett krav. Styrelsen 
har dock svårt att se hur detta är 
genomförbart. 
 
Styrelsen landar i att de vill lyfta 
frågan till diskussion med SGS, och 
att de är för kårmedlemskap som krav. 

 
 

5 Övriga frågor  
   

5.1 Affischering 
 
Kårföreningen Internationella socialister 
har kontaktat utbildningsvetenskapliga 
sektionen angående affischering på 
kårens anslagstavlor på pedagogen. 
Utbildningsvetenskapliga sektionen vill 
att styrelsen diskuterar eventuella 
begränsningar i samband med 
affischering, t.ex. för partipolitiskt 
material. 
 
Styrelsen diskuterade frågan och anser 
att alla kårföreningar får affischera på 
kårens anslagstavlor. 

 

   
5.2 Fråga om beslut om åsikter 

 
Hur ska beslut om åsikter fattas, ska 
det ske i råden, av styrelsen eller av 
fullmäktige? 
 
Styrelsen diskuterade frågan och 
menar att övergripande 
åsikter/värdegrunder ska tas av 
fullmäktige. Beslut som fattas i den 
löpande verksamhet, t.ex. i samband 
med remissutlåtande eller annan fråga, 
kan tas av råden. 

 

 
 

6 Mötets avslutande  
   

6.1 Mötesutvärdering  
   

6.2 Mötets avslutande 
 
Gustav Öberg avslutade mötet klockan 
19.47 
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Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Gustav Öberg  Jeanette Drotz 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Emelie Arnesson  Marie Norman 
 


