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Kårstyrelsen, styrelsemöte 7 verksamhetsåret 2017/2018 
 

 
Datum: 2018-04-25 
Tid: 
Plats: 

Kl. 15.09-18.24 
Studenternas hus, Götabergsgatan 17 

Kallade: Kårstyrelsen 2017/2018 
Närvarande: Nora Myrne Widfors* 

Piroska Osváth*  
Jesper Anttila* 
Daiva Brazauskiate* 
Sofia Hjalmarsson* 
 
Anneli Arohlén 
Ludvig Lindblom 
 
*= röstberättigad 

  

 
§ Ärende Beslut 

 
1.1 Mötets öppnande och behöriga 

utlysande  
  

Mötet öppnat 15.09 
 
Styrelsen beslutar 
 
att anse mötet behörigen utlyst 

   

1.2 Val av mötesordförande, 
mötessekreterare och justerare 

Styrelsen beslutar 
 
att utse Nora Myrne Widfors till 
mötesordförande 
 
att utse Jesper Anttila till mötessekreterare 
 
att utse Daiva Brazauskaite till justerare 

   

1.3 Godkännande av dagordningen  
 
Förslag: stryka 3.11 – Medlemssystem  
 
Förslag: stryka §3.13 – 
Arbetsbeskrivning Göta studentkårs 
presidium 

Styrelsen beslutar 
 
att stryka §3.11, §3.13 
 
att godkänna dagordningen med föreslagna 
ändringar 

   

1.4 Adjungeringar Styrelsen beslutar 
 
att hålla öppet möte 

   

1.5 Föregående protokoll Styrelsen beslutar 
 
att lämna punkten 
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1.6 Sluttid för mötet 
 

Styrelsen beslutar 
 
att sätta sluttid 18.00 

 
 
 

2 Anmälningar  
   

2.1 Rapport från presidiet  Styrelsen beslutar 
 
att lämna punkten 

   
2.2 Arvoderaderapporter Hade inte kommit med möteshandlingarna, 

anses behandlade oavsett och ska skickas för 
behandling hos fullmäktige. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att lämna punkten 

   
2.3 Övriga rapporter 

 
Inga övriga rapporter föreligger 

Styrelsen beslutar 
 
att lämna punkten 

 
 
 

3 Beslutsärenden  
   

3.1 Motion till FUM – Fri nominering, Natsek Styrelsen beslutar  
 
att föreslå fullmäktige 17/18 att öppna upp för fri 
nominering till styrelsen på IT-sek och Natsek 
VÅ18/19 

   
3.2 Förnyelse av kårföreningsstatus Diskussion om Marxistiska och vilket mandat vi 

har i att hantera ”motståndet” mot dem, bryter de 
mot värdegrund eller andra relevanta regler? 
 
Styrelsen beslutar 
 
att ta besluten i klump 
 
att föreslå fullmäktige att bevilja 
kårföreningsstatus enligt liggande förslag 
 
att föreslå fullmäktige att bevilja 
kårföreningsstatus för Tongångarne 
 
att ge Akademiska Kören och GloSS till och 
med den 29/4 att komplettera ansökan 
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att bjuda in marxistiska studenter till kommande 
fullmäktigesammanträde för att efter diskussion 
låta Fullmäktige besluta om dess 
kårföreningsstatus 

   
3.3 Höja verksamhetsbidrag för 

kårföreningar 
Styrelsen beslutar 
 
att inte höja möjlig summa för 
verksamhetsbidrag i enlighet med budget 
VÅ18/19 

   
3.4 Namnbyte, mottagning 

 
Ordningsfråga I: Paus 16.03-16.13 
 
 
Förslag I: anta inspark som namn på 
terminens första veckor 
 
Förslag II: anta inspark som 
paraplybegrepp för terminens första 
veckor 
 
Förslag III: anta mottagning som 
paraplybegrepp för terminens första 
veckor  

Bakgrundsdokument inkommet från 
kommunikatör. Enkät var övervägande för ett 
namnbyte, diskussion med detta som grund har 
förts i CSSW. Möjligheten att ha ett centralt 
övergripande namn har diskuterats med 
kommunikatör, att alla sektioner kan ha sin egen 
undertitel på första veckorna. Daiva lyfter att det 
är viktigt att ”branda” organisationen men också 
att sektionerna behöver en identitet. Ludvig lyfter 
att sektionernas unikum behöver premieras men 
ett centralt begrepp borde finnas, blir 
förvirrande. Nora lyfter att det kan bli förvirrande 
oavsett, och är kluven i hur detta görs på ett bra 
sätt för alla sektioner. Diskussionen försiktigt för 
ett centralt paraplybegrepp för 
mottagningsverksamhet, och ge möjligheten till 
mottagningsarrangörer att välja sitt eget namn 
under det.  
 
Styrelsen beslutar 
 
att avslå Förslag III 
 
att avslå förslag I 
 
att bifalla förslag II 

   
3.4.1 Motion – Undantag från namnbyte på 

terminens första veckor, 
naturvetenskapliga sektionen 

Faller med beslut på 3.4 

   
3.5 Revidering av styrdokument – 

arbetsbeskrivning för Göta studentkårs 
presidium 

Arbetsbeskrivning för organisationssekreterare 
har inte kommit med i nya dokumentet, behöver 
läggas till i åtminstone korthet. Ska revideras 
ytterligare och skickas som information till FUM 
som referens vid beslut om stadgeförändringar i 
centrala presidiet. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att bordlägga punkten 
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3.6 Arbetsmarknadsstrateg Styrelsen beslutar 
 
att lämna punkten till senare under mötet  

   
3.7 Motion från valberedningen Styrelsen beslutar 

 
att lägga till i valberedningens arbetsordning ”att 
valberedningen ska starta sitt arbete senast 
början av februari varje år, att nomineringar till 
de olika posterna skickas till valberedningen 
under februari månad, att valberedningen skall 
genomföra intervjuer samt sammanställa en 
förordan under mars månad” 
 
att föreslå den reviderade arbetsordningen för 
fullmäktige 

   
3.6 Forts. Arbetsmarknadsstrateg 

 
Ordningsfråga II: Daiva justerar ut sig 

Styrelsen beslutar 
 
att tillsätta positionen som 
arbetsmarkandsstrateg 

   
3.8 Motion från HBTQ-studenter 

 
Ordningsfråga III: Daiva justerar in sig 

Svår att jobba med, konsensus är att innehållet 
är bra men kan verka oseriöst att ta med utan att 
ha möjlighet att arbeta med vissa punkter. 
Väldigt viktig punkt och vi ser problematiken i 
hur icke cis-studenter bemöts men många 
punkter är svåra att inkorporera eller ens passa 
in i dokumentet. Föreslå till VÅ1819 att skriva in 
punkterna och jobba in stycket under kommande 
VÅ. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att föreslå avslag på motionen  
 
att vidarebefordra motionen till KS VÅ1819 för 
inkorporering i nytt åsiktsdokument 

   
3.9 Heltidarekontrakt Diskuteras. 

 
Styrelsen beslutar 
 
att anta uppdragstagaravtalet 

   
3.10 Uppdrags- och arbetstagarbeskrivningar Diskuteras. Går igenom kommentarer. 

 
Styrelsen beslutar 
 
att föreslå för fullmäktige att anta 
uppdragstagarpolicyn 

  
 

 



 

 

Styrelsemöte 

Göta Studentkårs Kårstyrelse 
 

 
 
Göta studentkår 

 
031-708 44 40 

Götabergsgatan 17  exp@gota.gu.se 

411 34 Göteborg www.gotastudentkar.se 

 

Sida 5/6 

3.11 Arvoderingar Styrelsen beslutar 
 
att avslå liggande arvodering i väntan på 
ytterligare information 

   
3.12 Motion – Videoinspelade föreläsningar Diskuteras, vad får spelas in? Får det 

publiceras? Osäkerhet i rummet. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att föreslå fullmäktige att avslå motionen 
 
att föreslå för fullmäktige att i åsiktsdokumentet 
skriva in lydelse om att studenter vid behov om 
möjligt skall ges möjlighet att ta del av 
videoinspelade föreläsningar 

 
 
 

4 Diskussionsärenden  
   

4.1 Fortsatt arbete med krisplan 
 

Behövs överlämning ifall personer i gruppen 
byts ut. Jesper och Henrik kommer med största 
sannolikhet fortsätta arbetet till slutförande 
 
Diskussionen ska tas vidare till fullmäktige. 

   
4.2 GDPR Hur påverkas vi? Rensa bland tidigare samlade 

personuppgifter, Piroska och Daiva har arbetat 
och fortsätter med arbetet kring hur det 
påverkar. KFs har blivit meddelade, i korthet. 

 
5 Andra ärenden  
   

5.1 Nästa mötesdatum 
 

Styrelsen beslutar att hålla nästa möte 29:e maj. 
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6 Mötets avslutande  
   

6.1 Mötesutvärdering 
 

J: Lite förvirrade i början, missade dokument 
men annars bra möte. 
P: Långt, men bra. 
D: Förvirrande, bra. 
S: Långt möte, bra och långa diskussioner. 
N: Förvirrande, kunde vart bättre, skönt att 
kunna ta beslut 

   
6.2 Mötets avslutande Mötet avslutas klockan 18.24 

 
 
 

   
Mötesordförande  Mötessekreterare 

 
 
 

  

[Nora Myrne Widfors]  [Jesper Anttila] 
   
Justerare  

 
 
 

[Daiva Brazauskaite] 

 
 


