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Protokoll
Kårstyrelsen
Kårstyrelsemöte 2 verksamhetsåret 2016/17

Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande:

2016-09-28
17.25-19:10
Studenternas hus
Sofia Ahlberg*, Ellinor Alvesson*, Karin Bylund*, Jessica Dahlberg*, Åsa Hansson,
Hektor Löfgren*, Jonathan Thor*
*Röstberättigad

§

Ärende

1

Preliminärer

1.1

Beslut

Mötets öppnande och behöriga utlysande

Jonathan Thor öppnar mötet
17:25.
Styrelsen beslutar
att anse mötet behörigen
utlyst.

1.2

Val av mötesordförande, mötessekreterare och
protokolljusterare

Styrelsen beslutar
att välja Jonathan Thor till
mötesordförande
att välja Hektor Löfgren till
mötessekreterare
att välja Karin Bylund till
protokolljusterare

1.3

Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar

Eftersom att det inkommit en nominering till
Naturvetarsektionens styrelse föreslås 3.3 Nominering till
naturvetarsektionens styrelse läggas till.

att anta föredragningslistan
med föreslagna ändringar
att beslutet är enhälligt

Eftersom att det har inkommit en yrkan på förändring i
studentrepresentantsavtalen föreslås 4.7 Motion om
revidering av avtalet för studentrepresentanter läggas till.
Eftersom det har kommit in ansökan om arvodering av
studentvärdar på Utbildningsvetenskapliga sektionen
föreslås 4.8 Arvodering av studentvärdar på
Utbildningsvetenskapliga sektionen läggas till.
Eftersom det har uppkommit diskussioner med
Göteborgs universitets doktorandkommitté (GUDK) och
Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR) föreslås
diskussionspunkten 5.1 Doktorander läggas till.
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Eftersom att det endast får tas beslut i frågor som inte är
utskickade om kårstyrelsen enhälligt beslutar att göra det
måste beslutet att lägga till punkterna 3.3, 4.7 och 4.8
vara enhälligt.
1.4

Adjungeringar

Styrelsen beslutar
att mötet är öppet med
undantag för punkt 4.2 och 5.1

1.5

Föregående protokoll

Föregående protokoll
bordlägges till nästa
kårstyrelsemöte

1.6

Sluttid idag

Styrelsen beslutar
att ha som mål att mötet
avslutas 19:30

2
2.1

Anmälningar
Presidierapport

Styrelsen beslutar
att lägga rapporterna till
handlingarna

2.2

Sektionsrapporter

Styrelsen beslutar
att lägga rapporterna till
handlingarna

3
3.1

Valärenden
Val till valberedningen

Styrelsen beslutar

Enligt stadgan ska varje sektion nominera minst en
person var till valberedningen innan andra
fullmäktigemötet. Presidiet har meddelat sektionerna att
sista dagen att nominera är 30 september, för att det ska
kunna komma med i handlingarna till fullmäktigemötet.

att ge presidiet i uppdrag att
vid konkurrens valbereda
sektionernas nomineringar till
valberedningen

Presidiet yrkar på att kårstyrelsen beslutar
att ge presidiet i uppdrag att vid konkurrens valbereda
sektionernas nomineringar till valberedningen
samt

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

031-708 44 40
exp@gota.gu.se
www.gota.gu.se

att skicka vidare valet till
fullmäktige

Sida 3

Protokoll
Kårstyrelsen
att skicka vidare valet till fullmäktige
3.2

Val till valnämnden

Styrelsen beslutar

Enligt stadgan ska varje sektion nominera minst en
person var till valnämnden senast den 1 oktober.
Presidiet har meddelat sektionerna att sista dagen att
nominera är 30 september, eftersom att den 1 oktober
infaller på en lördag.

att ge presidiet i uppdrag att
vid konkurrens valbereda
sektionernas nomineringar till
valnämnden

Presidiet yrkar på att kårstyrelsen beslutar

att skicka vidare valet till
fullmäktige

att ge presidiet i uppdrag att vid konkurrens valbereda
sektionernas nomineringar till valnämnden
att skicka vidare valet till fullmäktige
3.3

4
4.1

4.2

Nominering till naturvetarsektionens styrelse

Styrelsen beslutar

Naturvetarsektionens ordförande har nominerat Ellinor
Wessel till Naturvetarsektionens styrelse.

att skicka vidare nomineringen
till fullmäktige.

Beslutsärenden
Ansökan om kårföreningsstatus

Styrelsen beslutar

Demos, studentgruppen för statsvetarstudenterna, har
inkommit med an ansökan om att bli kårförening.

att skicka vidare Demos
ansökan att bli kårförening till
fullmäktige

Interpellation till Samhällsvetarsektionens presidium

Styrelsen beslutar

Eftersom vi ser att de två sektionsarvoderades
interpellationssvar inte överensstämmer yrkar styrelsen
på att fullmäktige inte borde anse interpellationen
besvarad.

att yrka på att fullmäktige inte
borde anse interpellationen
besvarad.
att uppdra åt
Samhällsvetarsektionens
presidium att besvara
interpellationen muntligt vid
nästa
fullmäktigesammanträde.

4.3

Ekonomihantering
Eftersom Erika Darljung har anställts som ekonom för
Göta studentkår yrkar presidiet för

Styrelsen beslutar
att ta beslutet i klump
att bifalla de fem attsatserna

att Erika Darljung,
, ska ha behörighet att
lägga upp leverantörsbetalningsfiler samt överföringar
och har läsrättigheter på Göta studentkårs bankkonton
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att Erika Darljung,
lägga in kontantinsättningsfiler

ska ha behörighet att

att Erika Darljung,
, ska vara
deklarationsombud till Skatteverket
att Erika Darljung,
, ska vara ombud för
elektroniska tjänster hos Skatteverket
att Direktjustera punkten
4.4

Ändringar i stadgan – andra läsningen

Styrelsen beslutar

Stadgan togs i en första läsning på
fullmäktigesammanträdet i maj. Där var ändringen från
”Omröstning sker i regel öppet, men fullmäktigeledamot har
rätt att begära sluten omröstning.” till ”Omröstning skeralltid
öppet, med undantag av personval då sluten votering
alltid sker vid konkurrens eller om fullmäktigeledamot
begär sluten votering vid personval.”

att yrka på att ändra i stadgan
3:14 omröstning från
”Omröstning sker i regel öppet,
men fullmäktigeledamot har
rätt att begära sluten
omröstning.” till ”Omröstning
sker alltid öppet, med
undantag av personval då
sluten votering alltid sker vid
konkurrens. Sluten votering
sker också om
fullmäktigeledamot begär så.”

Eftersom att detta förhindrar att beslut som inte är
personval tas med sluten votering föreslår styrelsen en
annan skrivning.

4.5

4.6

Ansökan om verksamhetsbidrag

Styrelsen beslutar

Studentföreningen IGS har skickat in en ansökan om
verksamhetsbidrag.

att detta är ett presidiebeslut.

Arbetsordning för Göta studentkårs humanistsektion
2016/17

Styrelsen beslutar
att anta arbetsordningen

Humanistsektionen har skickat in ett förslag på en
arbetsordning.
4.7

Motion angående revidering av Avtal och
arbetsbeskrivning för studentrepresentanter
Jesper Anttila, ordförande för Humanistsektionen har
skickat in en motion till fullmäktige.

4.8

Styrelsen beslutar
att yrka på att fullmäktige
återremitterar Avtal och
arbetsbeskrivning för
studentrepresentanter till
kårstyrelsen

Arvodering av studentvärdar

Styrelsen beslutar

Utbildningsvetenskapliga sektionsstyrelsen har valt Erik

att arvodera Erik Liberg och
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Liberg,
och Linnéa Carlsson,
, till studentvärdar under mottagningen och önskar
arvodera dem om 2000 SEK vardera.

5
5.1

Linnéa Carlsson på 2000 SEK
vardera.

Diskussionsärenden
Doktorander

Styrelsen beslutar
att forskarstuderande inte
behöver skriva under Avtal och
arbetsbeskrivning för
studentrepresentanter fram tills
att det är reviderat
att forskarstuderande ska vara
med i processen när Avtal och
arbetsbeskrivning för
studentrepresentanter
revideras
att besluten är enhälliga

6

Övriga frågor

7

Mötets avslutande

7.1

Mötesutvärdering

Alla gjorde positiva gester.

7.2

Mötets avslutande

Jonathan Thor avslutar mötet
19:10

Mötesordförande

Mötessekreterare

Jonathan Thor

Hektor Löfgren

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Karin Bylund

[Namn]
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