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Protokoll
Kårstyrelsen
Kårstyrelsemöte 6 verksamhetsåret 2016/17

Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande:

2017-02-28
17.01-18:31
Studenternas hus
Sofia Ahlberg*, Ellinor Alvesson*, Axel Andersson, Sara Bergh*, Jonathan Thor*

§

Ärende

1

Preliminärer

1.1

Mötets öppnande och behöriga
utlysande

Föredragande

Ellinor Alvesson öppnar mötet 17:01.
Styrelsen beslutar
att anse mötet behörigen utlyst

1.2

Val av mötesordförande,
mötessekreterare och protokolljusterare

Styrelsen beslutar
att utse till
mötesordförande: Ellinor Alvesson
mötessekreterare: Jonathan Thor
protokolljusterare tillika rösträknare: Axel
Andersson

1.3

1.4

Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar

Ellinor Alvesson har fått in underlag till
arvodering av studentvärdar på
Utbildningsvetenskapliga sektionen från
sektionsstyrelsen. Ellinor yrkar på att
lägga till 4.11 Arvodering av
studentvärdar på
Utbildningsvetenskapliga sektionen i
föredragningslistan.

att lägga till 4.11 Arvodering av studentvärdar
på Utbildningsvetenskapliga sektionen i
föredragningslistan.

Adjungeringar

Styrelsen beslutar

att beslutet är enhälligt.
att godkänna föredragningslistan med
föreslagna ändringar.

att hålla ett öppet möte.
1.5

Föregående protokoll

Styrelsen beslutar
att bordlägga punkten till nästa möte.

1.6

Sluttid idag

Styrelsen beslutar
att sikta på en sluttid 19:00.
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Anmälningar
Presidierapport

Styrelsen beslutar
att skicka vidare rapporterna till fullmäktige.

2.2

Arvoderaderapporter från
sektionspresidialer

Styrelsen beslutar
att skicka vidare rapporterna till fullmäktige.

Sofia tillägger att det har funnits
studentvärdsutbildningar på
Humanistsektionen tidigare. Dessa
verkar dock inte ha dokumenterats, så
det skulle vara bra om det gjordes.
Axel Anderssons och Felix Quists
arvoderaderapporter för januari har
missats att skickas ut. De skickas
under mötet.
2.3

Övriga rapporter
Axel rapporterar från Göta-veckan på
Naturvetarsektionen. Axel tycker att det
hade kunnat hända mer, men att
Beachgasquen tog all uppmärksamhet
från en förening. Verkar också ha legat
lite dåligt skolmässigt, med
examinationer. 6 medlemmar, och
många fler har sett och märkt Göta
studentkår. Brist på tid och personer
har försvårat, men har ändå gått bra.
Har utvecklats mycket från förra året.
Har märkts att många inte vet vad Göta
studentkår är, eller att de inte förnyat
sina medlemskap trots att de vill.
Sara tycker att det borde göras fler
kårpresentationer under Götaveckorna.
Ska komma ett möte för utvärdering.
Axel rapporterar också från en
workshop om Medicinareberget. Axel är
positiv till projektet, och Akademiska
hus verkar lyhörda.
Axel och Annie har pratat om att
kårerna borde ha en workshop där det
diskuteras på vilken fakultet varje
utbildning ska ligga.
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Valärenden
Inga valärenden

4
4.1

4.2

Beslutsärenden
Per capsulambeslut om att nominera
Håkan Bernhardsson till SFS
presidium

Styrelsen beslutar

Per capsulambeslut om att nominera
Ellinor Alvesson till SFS styrelse

Ellinor Alvesson justeras ut.

att fastslå beslutet att Göta studentkår ska
nominera Håkan Bernhardsson till presidiet i
Sveriges förenade studentkårer.

Styrelsen beslutar
att fastslå beslutet att Göta studentkår ska
nominera Ellinor Alvesson till ledamot i Sveriges
förenade studentkårers styrelse.
Ellinor Alvesson justeras in.
4.3

Förnyande av kårföreningsstatus

Styrelsen beslutar

KognitionsSex, Studentgruppen
globala och SystemSex har inkommit
med ansökningar om förnyad
kårföreningsstatus.

att ta besluten i klump.
att anse att Studentgruppen globalas ansökan
om förnyad kårföreningsstatus är fullständig och
bör skickas vidare till fullmäktige.
att anse att KognitionsSex ansökan om förnyad
kårföreningsstatus är fullständig och bör skickas
vidare till fullmäktige
att anse att SystemSex ansökan om förnyad
kårföreningsstatus är fullständig och bör skickas
vidare till fullmäktige

4.4

Arvodering av Daiva Brazauskaite

Styrelsen beslutar

Daiva har fått i uppdrag att samordna
vissa samarbeten Göta studentkår har
och för detta har hon lovats en
arvodering.

att arvodera Daiva Brazauskaite,
med 50 %, från och med 2017-02-01, och till och
med 2017-03-31

Daiva har gjort ett bra jobb under året.
4.5

Arvodesblankett
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För att förenkla arbetet, både för
förtroendevalda och för
ekonomiansvarig, har
ekonomiansvarig Erika Darljung tagit
fram förslag på en arvodesblankett.
Bland annat för att göra det enklare att
räkna ut kostnaden för arvodet och att
få in att uppgifter direkt.

att anta blanketten Arvodesblankett

Val till valberedningen

Styrelsen beslutar

Axel har nominerat Liv Edman till
valberedningen. Hon sitter i
Naturvetarsektionens styrelse, är klok
och rimlig.

att skicka vidare nomineringarna till fullmäktige.

att blanketten Arvodesblankett ska användas i
samtliga fall då utbetalning av arvode ska ske
att blanketten Arvodesblankett ska justeras i
enlighet med det beslut som tas angående
heltidsarvodets summa varje år.

Linus Olsson har nominerat Jesper
Önesand till valberedningen. Jesper
satt i sektionsvalberedningen 2014/15
och tycker om att gå på sittningar.
4.7

Förslag till revidering av budget

Styrelsen beslutar

Det behövs en revidering, inte minst
eftersom att budgetposten
Arvoderingar ligger lågt. En annan sak
är att lagermaterialet som fanns på
expeditionen på Campus Haga inte
lades om till konstorsmaterial.

att yrka till fullmäktige

Erika rekommenderar kårstyrelsen att
yrka på
att ta 50 000 kr från posten
Arbetsgivar- och sociala avgifter för att
lägga till posterna
Sektionsöverskridande arrangemang
(6 000 kr), Kontorsmaterial (8 000 kr)
och Avskrivningar (36 000 kr)
att ta 200 000 kr från posten Löner,
10 000 kr från posten Arbetsgivar- och
sociala avgifter, 25 000 kr från
Försäkringskostnader samt 15 000 kr
från Strategiska satsningar för att
lägga till posten Arvoderingar, samt att
utöka posten arvoderingar ytterligare
200 000 kr mot bakgrund att intäkterna
för Universitetsbidraget ökar med ca
115 000 kr, samt Fakultetsbidrag
mottagning ökar med ca 50 000 kr
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samt Övriga intäkter ökar med minst
ca 50 000 kr.
4.8

Kontokortsblanketten

Styrelsen beslutar

Göta studentkår har inte krävt att
någon form av ansvarsförbindelse
skrivs på då någon får ett kontokort.
Det kan bli problematiskt om någon
missbrukar sitt kort.

att anta blanketten Kvittens för kontokort
att blanketten Kvittens för kontokort måste
signeras av alla som ska motta ett kontokort för
Göta studentkår

Ekonomiansvarig Erika Darljung har
tagit fram ett förslag på Kvittens för
kontokort, som ska skrivas på om
någon ska få ett kontokort.
4.9

Arvodering av studentvärdar på
Humanistsektionen

Styrelsen beslutar
att arvodera Naomi Garnatz med 1166 kr

Humanistsektionen hade
studentvärdar under mottagningen.
Sektionsstyrelsen vill arvodera dem
med 106 kr/h.

att arvodera Rickard Lagerström med 1272 kr
att arvodera Noa Onoszko med 1696 kr
att arvodera Amanda Boström med 1378 kr
att arvodera Malin Jonsson med 954 kr
att arvodera Linn Hedlund med 1378 kr
att arvodera Lisa Holmström med 1060 kr
att arvodera Sunna Gustafsson med 1060 kr

4.10

4.11

Resultatrapport 1607-1612

Styrelsen beslutar

Ekonomiansvarig Erika Darljung har
sammanställt en resultatrapport för
perioden 2016-07-01 – 2016-12-31, i
samarbete med Ellinor Alvesson.

att skicka vidare resultatrapporten till
fullmäktige.

Arvodering av studentvärdar på
Humanistsektionen

Sara Bergh justeras ut.
Styrelsen beslutar

Humanistsektionen hade
studentvärdar under mottagningen.
Sektionsstyrelsen vill arvodera dem
med 2000 kr var.

att ta besluten i klump
att arvodera Erik Liberg med 2000 SEK
att arvodera Åsa Apelqvist med 2000 SEK
Sara Bergh justeras in.
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5.1

Diskussionsärenden
Placeringspolicy
Arbetet med att ta fram en
placeringspolicy har pågått i fler år,
men rätt kunskaper har inte funnits.
Ekonomiansvarig. Erika Darljung har
nu tagit fram ett förslag.
Förslaget ska även diskuteras med
personalen och med arvoderade.
Alla tyckte att den verkade bra. Ingen
hade några konkreta ändringsförslag.

6

Övriga frågor
Inga övriga frågor

7
7.1

Mötets avslutande
Mötesutvärdering
Alla verkade nöjda.

7.2

Mötets avslutande

Ellinor Alvesson avslutar mötet 18:31.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Ellinor Alvesson

Jonathan Thor

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Axel Andersson

[Namn]

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

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

Sida 6

