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Styrelsemöte 5 verksamhetsåret 2015/16 
 

 
Datum: 2015-12-15 
Tid: 
Plats: 

Kl. 16.40 – 19.17 
Studenternas hus 

Kallade: Göta studentkårs styrelse, verksamhetsrevisor 
Närvarande: Peter Wejmo*, Lina Olofsson*, Ebba Jacobsson*, Karin Bylund*, Jonatan Norman*, 

John Edström*, Emelie Alette*, Johan Borre 
 * = Röstberättigad 

 
§ Ärende Beslut/åtgärd 

 
0 Mårunda  
 
 
1 

 
 
Preliminärer 

 

   
1.1 Mötets öppnande och behöriga 

utlysande 
Styrelsen beslutar 
 
att anse mötet behörigen utlyst 
 

   
1.2 Val av mötesordförande, 

mötessekreterare och protokolljusterare 
Styrelsen beslutar 
 
att utse 
Lina Olofsson till mötesordförande 
Ebba Jacobsson till mötessekreterare 
Emelie Alette och Karin Bylund till 
protokolljusterare 
 

   
1.3 Godkännande av föredragningslistan Styrelsen beslutar 

 
att godkänna föredragningslistan. 
 
 

   
1.4 Adjungeringar Styrelsen beslutar 

 
att hålla öppet möte 
 

   
1.5 Föregående protokoll Styrelsen beslutar 

 
att lägga föregående protokoll till handlingarna. 
 

   
1.6 Sluttid idag Styrelsen beslutar 

 
att sikta på klockan 19.30 
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2 Anmälningar  

   

2.1 Presidierapport Kommentarer från styrelsen: 
 
Studentrepresentantsutbildningen. Feedback? 
Gick bra, kom ganska få men intresset verkar 
stort. Planer för att göra en till i februari. 
 
Götagröten. Fixa veganskt alternativ till nästa år. 
I övrigt lyckat. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

   

2.2 Sektionsrapport Föredrogs muntligt 
 
Kårstyrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

   

2.3 Övriga rapporter Lina har haft möte med Anna Ryan Bengtsson, 
doktorand och Erik Johansson, vice ordförande 
på Humsek och Utsek, om doktoranders plats i 
Göta studentkårs organisation. Mötet gick 
väldigt bra och alla parter var nöjda. 
 
Lina skall utifrån mötet skriva ihop förslag till 
stadgeändring samt ändring i 
delegationsordningen. 
 
GUS-valen togs upp. Det verkar inte som att de 
som blivit valda till studentrepresentanter, men 
inte deltog i mötet, har fått reda på att de är 
valda. Lina tar med sig till GUS styrelsemöte 16 
december. 

   

 

3 Valärenden  

   

 Inga valärenden  

   

 

4 Beslutsärenden  

   

4.1 Att stryka 5.4 i verksamhetsplanen Kårstyrelsen föreslår fullmäktige 
 
att stryka mål 5.4 i verksamhetsplanen. 
 

 Emelie Alette justerar ut sig under 
punkt 4.2. Röstlängden justeras till 6 
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ledamöter. 
 

4.2 Spira Pedagogen, projektledare, 
marknadsföringsansvarig, administratör 

Kårstyrelsen beslutar 
 
att utse Rebecka Wilhelmsson, 19930615–
8362, till projektledare för SPIRA Pedagogen, 
samt föreslå till kårstyrelsen att arvodera 
densamma med 11 050,67 SEK  
 
att utse Emelie Alette, 19890911–3303, till 
administratör för SPIRA Pedagogen, samt 
föreslå till kårstyrelsen att arvodera densamma 
med 11 050,67 SEK  
 
att utse Max Bozic, 19941031–1675, till 
marknadsföringsansvarig för SPIRA Pedagogen, 
samt föreslå till kårstyrelsen att arvodera 
densamma med 11 050,67 SEK  
 

 Emelie Alette justeras in igen. 
Röstlängden justeras till 7 
ledamöter. 
 

 

4.3 Arvodera Thor på ITsek för 
mottagningen 

Kårstyrelsen beslutar 
 
att bordlägga punkten 
 
Not: Kårstyrelsen skickar tillbaka ärendet till IT-
sektionen för att be dem inkomma med följande: 

 Mottagningsbudget 

 Om tjänsten var utlyst 

 Beslut på att Thor K Salehi valdes till 

mottagningskoordinator 

 
 

   

4.4 Arbetsbeskrivning för 
studentrepresentanter 

Kårstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet till utbildningsrådet 
 
Not: 
Kårstyrelsen vill 
Byta namn på dokumentet till "Avtal och 
arbetsbeskrivning för studentrepresentanter" 
 
Lägga till: Underskriftsmöjlighet för 
studentrepresentanten samt representant för 
Göta studentkår. 
 
Lägga till: ”Avtalet gäller 
studentrepresentantsposten…” 
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Lägga till: ”Avtalet gäller till och med ÅÅÅÅ-MM-
DD” 
 
Lägga till "Avtalet gäller till och med" samt 
möjlighet att fylla i för hand 
 
Under rubriken Rättigheter, stryka punkterna: 
▪ få studentrepresentantutbildning  
▪ få stöd från sektionspresidiet och 
sektionsstyrelsen  
▪ få stöd från det centrala presidiet och 
kårstyrelsen 
 
samt  
 
Lägga till en ny rubrik "Göta studentkår åtar sig 
att" med punkterna: 
"▪ erbjuda studentrepresentantsutbildning  
▪ genom sektionspresidiet och sektionsstyrelsen 
ge studentrepresentanten stöd 
▪ genom centrala presidiet och kårstyrelsen ge 
studentrepresentanten stöd" 
 

   

4.5 Nordea Kårstyrelsen föreslår fullmäktige 
 
att flytta det kapital Göta studentkår har hos 
Nordea till Swedbank.  

   

 
 

5 Diskussionsärenden  

   

5.1 GFS aktier Föredrogs muntligt. 
 

   

5.2 Portad student Kårstyrelsen beslutar att stänga mötet under 
denna punkt.  

   

5.3 Uppdrags- och arbetgivarpolicy Har varit ute på remiss på sektionerna. 
 
Ebba är bäst. Enhälligt beslut. 

   

 
 

6 Övriga frågor  

   

6.1 Rekryteringskonslut som föreläsare Karin föredrog punkten muntligt.  
 
CV-workshops, intervju-skola, 
ledarskapsutbildning kan erbjudas gratis genom 
Karins kontakt.  
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GU har haft en liknande tjänst med CV-
granskning, men den finns inte längre. 
 
Avtal är lite svårare, vi kan aldrig garantera att 
det kommer mycket studenter. Kan uppfattas lite 
dumt att binda upp sig med ett företag. 
 
Bollas vidare till Tobias. 
 

   

 
7 Mötets avslutande  
   

7.1 Mötesutvärdering utfördes  
   

7.2 Mötet avslutades 19.17  

 
 
 

   
Mötesordförande  Mötessekreterare 

 
 
 

  

Lina Olofsson  Ebba Jacobsson 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 

 
 
 

  

Emelie Alette  Karin Bylund 
 


