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Styrelsemöte 4 verksamhetsåret 2013/14 
 
 
Datum: 2013-11-18 
Tid: 
Plats: 

Kl. 09:24-10:48 
Centrummet, Studenternas hus 

Kallade: Sal A1 330, Pedagogen 
Närvarande: Rebecka Vilhonen*  

Malin Roos*  
Henry Drefeldt*  
Nina Wålstedt* 
Amanda Nylund* 
Marina Degel* 

 * = Röstberättigad 

 
§ Ärende Beslut/åtgärd 

 
1 Preliminärer  
   

1.1 Mötets öppnande och behöriga 
utlysande 
 
 

Rebecka Vilhonen öppnar mötet klockan 09:24. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att anse mötet behörigen utlyst. 

   
1.2 Val av mötesordförande, 

mötessekreterare, protokolljusterare 
Styrelsen beslutar 
 
att utse till 
mötesordförande: Henry Drefeldt 
mötessekreterare: Rebecka Vilhonen 
protokolljusterare: Malin Roos och Marina Degel 

   
1.3 Godkännande av föredragningslistan 

 
 

Styrelsen beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan. 

   
1.4 Adjungeringar Styrelsen beslutar 

 
att hålla öppet möte.  

   
1.5 Sluttid idag Styrelsen beslutar 

 
att sikta på klockan 11:00 som sluttid. 

 
 

2 Anmälningar  
   

2.1 Rapport från kårstyrelsen 
 
Föredragande: Rebecka Vilhonen 
 

Styrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 
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Styrelsen diskuterar rapporten.  
Amanda Nylund frågar hur 
studentombuden har nämnt att 
studentfallen blir mer komplexa. Malin 
Roos klargör att hon inte har haft en 
diskussion med dem, utan läst det i en 
rapport. Hon tolkar det som att de nya 
studiereglerna, vilka har en större 
tolkningsfrihet, bidrar till den ökade 
komplexiteten. Reglerna skall ses över 
om ett år. 

   
2.2 Protokoll från styrelsens sammanträden 

 
Föredragande: Presidiet  
 
I protokollet för styrelsemöte 2 framgår 
det inte att Amanda Nylund och Marina 
Degel har rösträtt, en markering har 
fallit bort. Styrelsen ser det som en 
redaktionell ändring och föreslår att 
protokollet läggs till handlingarna, 
förutsatt att ändring sker.  

Styrelsen beslutar 
 
att lägga protokollen från styrelsemötet 1,2 och 
3 till handlingarna, förutsatt att redaktionell 
ändring sker i protokollet från styrelsemöte 2 . 

   
2.3 Övriga rapporter 

 
Inga övriga rapporter finns.  

 

 
 

3 Beslutsärenden  
   

3.1 Beslut om bibehållandet av 
kårföreningsstatus 
 
Föredragande: Henry Drefeldt  
 

Styrelsen beslutar 
 
att bevilja följande av Göta studentkårs 
kårföreningar bibehållen kårföreningsstatus; 
Patriciabaletten 
MatNatSex 
Uníkorus 
SystemSex 
Skip 
Pedagogsexmästeriet (P6) 
Haddock 

   
3.2 Beslut om offert från Grant Thornton 

 
Föredragande: Rebecka Vilhonen 

Styrelsen beslutar 
 
att neka Grant Thorntons offert. 

 
    

4 Diskussionsärenden  
   

4.1 Diskussion rörande internationellt utskott 
 
Föredragande: Henry Drefeldt 
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Henry Drefeldt informerar om att 
Göteborgs universitet i framtiden inte 
kommer att stödja GISAs verksamhet. 
Det kommer då att finnas ett behov av 
att skapa ett internationellt utskott inom 
Göta studentkår. Henry Drefeldt kommer 
att ha ett möte med Göteborgs 
universitet imorgon om vad Göteborgs 
universitet önskar av ett internationellt 
utskott.  

   
4.2 Diskussion om Göta studentkårs 

samarbete med studenttidningen 
Spionen 
 
Föredragande: Rebecka Vilhonen 
 
Tidningen Spionen har ökat sina 
kostnader mot tidigare. Presidiet önskar 
därför diskutera hur lönsamt det är för 
Göta studentkår att ha ett samarbete 
med Spionen.  
 
Många i styrelsen upplever inte att 
Spionen riktar sig till alla studenter, utan 
enbart till de som är involverade inom 
studentkåren. Å andra sidan når 
Spionen många och är en bra plattform 
för Göta studentkår att nå ut med sitt 
budskap. Styrelsen ser ett starkt behov 
av en studenttidning.  
 
Styrelsen diskuterar om det är möjligt att 
få Spionen att analysera sin 
verksamhet, likaså vad det är som 
kårerna betalar för samt om Spionen 
och kårerna har skilda idéer och synsätt 
på tidningens funktion. Styrelsen anser 
att det skulle vara intressant att ta del av 
Spionens arbetsordning. En möjlighet är 
att lyfta frågan om arbetsordning till 
Göteborgs förenade studentkårer samt 
en diskussion kring vad det innebär att 
Göteborgs universitets studentkårer är 
huvudman för Spionen. 

 

 
 

5 Övriga frågor  
    

5.1 Vakanser Göteborgs universitets 
studentkårer 
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Amanda Nylund lyfter frågan om att det 
finns många vakanta poster i Göteborgs 
universitets studentkårer, vilket verkar 
vara ett problem. Styrelsen diskuterar 
frågan. De kommer fram till att det är 
något som bör lyftas i Göteborgs 
universitets studentkårer och att det är 
där frågan ska behandlas.  

 
 

6 Mötets avslutande  
   

6.1 Mötesutvärdering 
 
Ett effektivt möte med intressanta frågor 
och information, även om det inte fick 
den bästa starten med byte av lokal samt 
försening.  

 

   
6.2 Mötets avslutande 

 
Henry Drefeldt avslutar mötet klockan 
10:48. 

 

 
   
Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Henry Drefeldt  Rebecka Vilhonen 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Malin Roos   Marina Degel 
 


