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Protokoll
Kårstyrelsen
Kårstyrelsemöte 5 verksamhetsåret 2016/17

Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande:

2017-01-10
17.20–20:33
Studenternas hus
Sofia Ahlberg*, Ellinor Alvesson*, Axel Andersson, Sara Bergh*, Jessica Dahlberg*,
Karolina Mildgrim, Jonathan Thor*

§

Ärende

1

Preliminärer

1.1

Mötets öppnande och behöriga
utlysande

Föredragande

Sara Bergh öppnar mötet 17:20.
Styrelsen beslutar
att anse mötet behörigen utlyst

1.2

Val av mötesordförande,
mötessekreterare och protokolljusterare

Styrelsen beslutar
att utse till
mötesordförande: Sara Bergh
mötessekreterare: Jonathan Thor
protokolljusterare: Sofia Ahlberg

1.3

Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar

6 beslutspunkter som inte skickades
med i dagordningen är

att godkänna föredragningslistan med
föreslagna ändringar.

Det har inkommit tre motioner. 4.7
Förslag till strukturförändring av Göta
studentkårs styre från Sara Bergh, 4.8
Arvodera posten Vice ordförande vid
Göta studentkårs IT-sektion av Felix
Quist och 4.9 IT-budget.

att beslutet är enhälligt.

Arbetsgruppen för Ekopolicy har
inkommit med ett förslag och därför
läggs 4.10 Ekopolicy till.
Två nomineringar till
Naturvetarsektionens styrelse har
inkommit, och därför läggs 4.11
Nomineringar till Naturvetarsektionens
styrelse till.
4.12 Arvodering av Marcus Vik läggs
till.
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Punkten öppnas upp igen senare under
mötet då en punkts glömts bort att
läggas till.
4.13 Anställning av Erica Darljung
läggs till.

att lägga till 4.13 Anställning av Erika Darljung i
dagordningen.
att beslutet är enhälligt.

1.4

Adjungeringar

Styrelsen beslutar
att hålla ett öppet möte.

1.5

1.6

Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Inget föregående protokoll är utskickat

att bordlägga punkten till nästa möte.

Sluttid idag

Styrelsen beslutar
att sikta på en sluttid 20:00.

2
2.1

2.2

Anmälningar
Presidierapport

Styrelsen beslutar

Ingen rapport har skickats ut. Varken
Ellinor eller Jonathan har arbetat så
många dagar sedan senaste
styrelsemötet. Skriftliga rapporter
skickas vidare till fullmäktige.

att presidiets rapporter för november och
december kan skickas direkt till fullmäktige.

Arvoderaderapporter från
sektionspresidialer

Styrelsen beslutar
att skicka vidare rapporterna till fullmäktige.

Tre rapporter har skickats ut.
Axel hade skickat in rapporter samma
dag om mötet. Han föredrog sina
rapporter muntligt.
Även Sara har skickat in en rapport för
november under dagen. Sara föredrog
sin rapport mycket kort.
2.3

Övriga rapporter

Styrelsen beslutar

Två avsägelser har inkommit. Karin
Bylund har avsagt sig sin post som
ledamot i kårstyrelsen och Izabelle
Adolfsson har avsagt sig sina poster
som ledamot i fullmäktige och ledamot i

att skicka vidare avsägelserna till fullmäktige.

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

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

Sida 3

Protokoll
Kårstyrelsen
Samhällsvetarsektionens styrelse.

3
3.1

4
4.1

Valärenden
Götas representant i GFS styrelse*

Styrelsen beslutar

Traditionellt sitter vice kårordförande
med ansvar för studiesociala frågor
som Göta studentkårs representant i
styrelsen för Göteborgs förenade
studentkårer och ansvarar för
samarbetsorganet. Det passar även
bra det här året om uppdelningen är ett
sammarbetsorgan per presidial av
GFS, GUS (Göteborgs universitets
studentkårer) och SFS (Sveriges
förenade studentkårer). Jonathan är
vald till ersättare och sitter kvar som
det. Karin satt som ledamot under
andra halvan av hösten, men eftersom
att hon avgått från styrelsen är det bäst
att välja någon annan.

att välja Sara Bergh till Göta studentkårs
representant i Göteborgs förenade
studentkårers styrelse.

Beslutsärenden
Firmatecknare

Ellinor Alvesson justeras ut.

Eftersom att det valts en ny vice
kårordförande måste firmatecknare
utses igen.

Styrelsen beslutar
att välja Ellinor Alvesson,
firmatecknare för Göta studentkår.

, till

Ellinor Alvesson justeras in.
Sara Bergh justeras ut.
Styrelsen beslutar
att välja Sara Bergh,
, till
firmatecknare för Göta studentkår.
Sara Bergh justeras in.
Jonathan Thor justeras ut.
Styrelsen beslutar
att välja Jonathan Thor,
firmatecknare för Göta studentkår.

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

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

, till

Sida 4

Protokoll
Kårstyrelsen
Jonathan Thor justeras in.
Styrelsen beslutar
att tidigare beslut härmed återkallas.
att besluten direktjusteras
4.2

Bank- och postgirotecknare

Ellinor Alvesson justeras ut.

Eftersom att det valts en ny vice
kårordförande måste bank- och
postgirotecknare utses igen.

Styrelsen beslutar
att Ellinor Alvesson,
teckna bank- och postgiron.

, har rätt att

Ellinor Alvesson justeras in.
Sara Bergh justeras ut.
Styrelsen beslutar
att Sara Bergh,
bank- och postgiron.

har rätt att teckna

Sara Bergh justeras in.
Jonathan Thor justeras ut.
Styrelsen beslutar
att Jonathan Thor,
teckna bank- och postgiron.

, har rätt att

Jonathan Thor justeras in.
Styrelsen beslutar
att tidigare beslut härmed återkallas.
att besluten direktjusteras
4.3

Utanordningsrätt

Ellinor Alvesson justeras ut.
Styrelsen beslutar
att Ellinor Alvesson,
utanordningsrätt

, har

Ellinor Alvesson justeras in.
Sara Bergh justeras ut.
att Sara Bergh,
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utanordningsrätt
Sara Bergh justeras in.
Jonathan Thor justeras ut.
att Jonathan Thor,
utanordningsrätt

, har

Jonathan Thor justeras in.
att kanslist har utanordningsrätt för
kontantbetalningar för utlägg mindre än 1 000
SEK
att tidigare beslut härmed återkallas
att besluten direktjusteras
4.4

Delegationsordning Göta studentkår

Styrelsen beslutar

Delegationsordningen ska upp i
fullmäktige varje år. De ändringar som
föreslås är främst
konsekvensändringar av att stadgan
har ändrats utan att någon tänkt på att
ändra i delegationsordningen.

att yrka på att fullmäktige beslutar att ändra
Delegationsordning Göta studentkår med
följande ändringar
▪ Från ”valberedning (3:5)” till ”valberedning
(3:6)”

Axel, som var den enda som sitter i en
sektionsstyrelse som var närvarande,
sa att han inte tyckte att det skulle stå
med att sektionsstyrelsen ska besluta
om konkretiserad verksamhetsplan.

▪ Från ”arbetsordning för fullmäktige,
valberedningen och verksamhetsrevisorerna
(3:5, 9:6, 10:8)” till ”arbetsordning för fullmäktige,
valberedningen och verksamhetsrevisorerna
(3:5, 10:6, 11:8)”
▪ Från ”tilldelande och upphävande av
kårföreningsstatus (11:1, 11:4)” till ”tilldelande
och upphävande av kårföreningsstatus (12:1,
12:4)”
▪ Från ”kårföreningars rättigheter och
skyldigheter (11:3)” till ”kårföreningars rättigheter
och skyldigheter (12:3)”
▪ Från ””Valberedningen bereder samtliga val
som förrättas av fullmäktige med undantag för
val av sektionsstyrelse.” (Göta studentkårs
stadga 9:1)” till ” ”Valberedningen bereder
samtliga val som förrättas av fullmäktige med
undantag för val av sektionsstyrelse.” (Göta
studentkårs stadga 10:1)”
▪ Från ” förslag vid de personval som fullmäktige
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förrättar (9:1)” till ” förslag vid de personval som
fullmäktige förrättar (10:1)”
samt
att yrka på att ta bort ” förslag på konkretiserad
verksamhetsplan (6:6)”
4.5

Utlysning av fyllnadsval
Samhällsvetarsektionen
Det finns just nu inte en ordförande för
Samhällsvetarsektionen. Eftersom att
Linus Olsson, som nu är tillförordnad
ordförande, är vald till vice ordförande
måste posten som ordförande utlysas.
Om Linus vill ställa upp till den posten
står det honom fritt.

4.6

Utlysning av fyllnadsval vice
ordförande för Humanist- och
Utbildningsvetenskapliga sektionen
Posten är vakant sedan Sara avsagt
sig den efter att ha blivit vald till vice
kårordförande med ansvar för
studiesociala frågor.

4.7

Förslag till strukturförändring av Göta
studentkårs styre

Styrelsen beslutar
att utlysa fyllnadsval för posten som ordförande
för Göta studentkårs samhällsvetarsektion

Kårstyrelsen beslutar
att utlysa fyllnadsval till vice ordförande för
Humanist- och Utbildningsvetenskapliga
sektionen

Sara Bergh justeras ut
att skicka vidare motionen.

Sara har skickat in motionen. Hon
föredrog den muntligt. Förslaget går ut
på att fullmäktige ska tillsätta en
arbetsgrupp för att titta på frågan om
kårstyrelsens sammansättning. Mer
specifikt vill hon att kårstyrelsen ska
bestå av centrala presidiet och
sektionsordförandena. En stadga med
ändringsförslag är bifogad för att visa
vad Sara vill ha för strukturförändring,
men den i sig är inte ett konkret
förslag.

samt
att inte yrka på något men att skicka med de attsatser som kårstyrelsen övervägt.
Sara Bergh justeras in.

Sara ska skriva ett ytterligare underlag
för att beskriva mer i detalj vad hennes
förslag går ut på.
Ellinor Alvesson yrkar
att avslå motionen
att tillsätta en arbetsgrupp med syfte
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att se över hur kårstyrelsens
sammansättning ska se ut för att vara
optimal och vilka för och nackdelar det
finns med de olika förslag som kan
läggs fram.
Jonathan Thor yrkar
att bifalla motionen.
att tillsätta en ytterligare arbetsgrupp
med syfte att se över hur kårstyrelsens
sammansättning ska se ut för att vara
optimal som ska arbeta parallellt med
den andra arbetsgruppen för att
säkerställa att det inte sker en
förhastad förändring.
När de två yrkandena ställdes mot
varandra fick de lika många röster.
Mötesordförande ska då ha
utslagsröst, men eftersom att Sara är
mötesordförande och hon är utjusterad
gick det inte att göra så. Styrelsen
beslutade därför att skicka med attsatserna, men utan förslag till beslut.
4.8

Arvodera posten vice ordförande för
IT-sektionen
Felix Quist har skickat in en motion till
fullmäktige för att utöka årets budget
för IT-sektionen för att arvodera vice
sektionsordföranden med 50 % samt
att arvodera vice sektionsordföranden
med 50 % från centrala budgeten. Vice
sektionsordföranden på IT-sektionen
skulle i så fall arvoderas med 100 %
från 1 februari till verksamhetsårets
slut.

Styrelsen beslutar
att yrka på att fullmäktige avslår motionen i sin
helhet.

Kårstyrelsen är överens om att avslå
motionen. Daiva gör ett väldigt bra
jobb och det skulle vara bra om hon
kunde få ett arvode. Erica ska bes
skriva ett utlåtande med hänseende till
ekonomin.
4.9

Revidering av IT-sektionens budget

Styrelsen beslutar

Eftersom att det bara rör omflyttningar i
budgeten ser inte kårstyrelen något
hinder till att den godkänns. Den

att yrka på att fullmäktige bifaller motionen.
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budget som är bifogad i motionen är
den budget som lades fram som
förslag på konstituerande
fullmäktigemötet, men inte den som
antogs då fullmäktige beslutade att
utöka den.
4.10

4.11

Eko-policy

Styrelsen beslutar

Arbetsgruppen som arbetat med Ekopolicyn har lagt fram ett förslag till
fullmäktige.

att yrka att fullmäktige antar Eko-policyn.

Nomineringar till Naturvetarsektionens
styrelse

Styrelsen beslutar

Axel Andersson har nominerat Liv
Edman och Julia Kristiansson till
Naturvetarsektionens styrelse.

att skicka vidare nomineringarna till fullmäktige
med en anmärkning om att ta med i
beaktingningen att taket för antalet
styrelseledamöter är nådd.

Konstituerande fullmäktigemötet
fastställde antalet ledamöter till 7 nu är
de 7. Det skulle behövas ett beslut på
att utöka det antalet om nya skulle
väljas.
4.12

4.13

5
5.1

Arvodering av Markus Vik

Styrelsen beslutar

Fotografen på Höstbanketten, Markus
Vik, skulle få 2500 kr efter skatt. Han
fick 2500 kr innan skatt. Alltså behöver
han mer pengar. Därför ska han få en
punktarvodering på 1075 SEK.

att arvodera Markus Vik med 1075 SEK.

Anställning av Erika Darljung

Styrelsen beslutar

Perioden för Erika Darljungs
provanställning går ut 8 februari. Erika
har gjort ett väldigt bra jobb och det
skulle därför vara kul att anställa
henne. Hon har själv sagt att hon
bestämt sig för att stanna.

att tillsvidareanställa Erika Darljung.

Diskussionsärenden
GFS
Karin Bylund hade skickat in att hon
ville ha Göteborgs Förenade
Studentkårer (GFS) som
diskussionsfråga. Karin var inte med
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på mötet eftersom att hon hade avgått
från sin post i styrelsen och ingen
visste vad hon ville att vi skulle
diskutera.

6

Övriga frågor

7

Mötets avslutande

7.1

Mötesutvärdering
Mötet utvärderades genom grimaser
och miner. Det var lite blandade
grimaser, men mestadels åt det
positiva hållet.

7.2

Mötets avslutande

Sara Bergh avslutar mötet 20:33.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Sara Bergh

Jonathan Thor

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Sofia Ahlberg

[Namn]
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