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Styrelsemötesprotokoll
Styrelsemöte 14 verksamhetsåret 2011/12

Datum:
Tid:
Plats:
Kallade:
Närvarande:

2012-04-26
Kl. 16.30-21.23
Centrummet, Studenternas hus
Göta studentkårs styrelse
Suzanne Green *
Tobias Olausson *
Karolina Lioliou *
Ulrika Enander *
Sandra Schriefer*
Alexandra Nilsson*
Jeanette Drotz, sekreterare
Tobias Eliasson, ordförande Pub- och eventkommittén
* = Röstberättigad

§

Ärende

1

Preliminärer

1.1

Beslut/åtgärd

Mötets öppnande och behöriga utlysande

Suzanne Green öppnar mötet 16.30.
Styrelsen beslutar
att anse mötet behörigen utlyst.

1.2

Val av mötesordförande, mötessekreterare,
protokolljusterare

Styrelsen beslutar
att utse till
mötesordförande: Sandra Schriefer
mötessekreterare: Jeanette Drotz
protokolljusterare: Karolina Lioliou,
Alexandra Nilsson.

1.3

1.4

Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar

Styrelsen föreslår följande ändring; att
stryka § 4.5 Förvaltningspolicy.

att godkänna föredragningslistan med
föreslagen ändring.

Adjungeringar

Styrelsen beslutar
att hålla öppet möte.

1.5

Sluttid idag

Styrelsen beslutar
att sikta på klockan 20.00 som sluttid.

1.6

Ärendelista

Styrelsen beslutar

Styrelsen diskuterade ärendelistan.

att lämna punkten.

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

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

Sida 2/6

Styrelsemötesprotokoll

2
2.1

Anmälningar
Presidierapport

Styrelsen beslutar

Föredragande: Tobias Olausson

att lägga rapporten till handlingarna.

Styrelsen diskuterade rapporten. Styrelsen
framförde önskemål om att studiesociala
rådet kallas till ett avslutande möte och att
studiesociala rådets funktion utvärderas.
2.2

Protokoll från styrelsens sammanträden

Styrelsen beslutar

Föredragande: Jeanette Drotz

att lägga protokollet från styrelsemöte 11 till
handlingarna.

Styrelsen noterade ändringar av
redaktionell karaktär.
2.3

Rapport från Pub- och eventkommittén

Styrelsen beslutar

Föredragande: Tobias Eliasson

att lägga rapporten till handlingarna.

Tobias Eliasson föredrog ärendet muntligt.
Pub- och eventkommittén kommer att
anordna köksutbildning för intresserade
föreningsaktiva. De har haft fixardag i
puben och köpt in ytterligare en
kassaapparat för de tillfällen de har två
barer.
Höstterminens verksamhet är under
planering. Pub- och eventkommiten är i full
gång med att planera inför höstens
mottagning och söka efter fler
serveringsansvariga.
Golvet i discot är ännu inte klart. Pub- och
eventkommittén har varit i kontakt med
Göteborgs universitet, men inte fått något
besked om när det kan ske.
Styrelsen diskuterade rapporten. De
önskade att pub- och eventkommittén
diskuterade eventuella förändringar i
instruktionerna inför att de ska fastställas.
Styrelsen önskar också få information från
pub- och eventkommittén om hur de önskar
agera i val av ny ordförande för kommittén.
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2.4

Ekonomisk rapport

Styrelsen beslutar

Föredragande: Karolina Lioliou

att lägga den ekonomiska rapporten till
handlingarna.

Budgeten visar på extraordinära intäkter.
Tas dessa bort visar rapporten att
resultatet kommer vara enligt budget.
Äskningspotten är slut.
Pub- och eventkommittén påpekar en rad
felaktigheter, bland annat att de inte säljer
folköl eller tobak.
2.5

Rapport om arbetsmiljö

Styrelsen beslutar

Föredragande: Karolina Lioliou

att lägga rapporten till handlingarna.

Styrelsen diskuterade rapporten. De anser
att det inte är acceptabelt att människor
inom organisationen mår dåligt, en
attitydsvängning behövs. Ett steg i rätt
riktning är att uppmuntra till att benämna
saker vid sitt rätta namn. Frågan ska tas
upp vid överlämningen till kommande
styrelse.
Styrelsen tror inte att det är fruktbart att
försöka reda i problematiken, utan ha ett
mer konstruktivt förhållningssätt, t.ex.
inrätta en arbetsgrupp om intern
kommunikation.
Ett förslag om att införa ett skyddsombud
för de arvoderade lyftes. Detta bör tas till
nästa styrelse.
2.6

Övriga rapporter
Inga övriga rapporter föreligger.

3
3.1

Beslutsärenden
Arbetsordning mottagningskoordinatorer

Styrelsen beslutar

Föredragande: Tobias Olausson

att dokumentet återremiteras.

Styrelsen anser att dokumentet är bra, men
det behöver förenklas och förtydligas. Det
bör också lyftas till sektionerna och
personalen.
Karolina Lioliou yrkar att dokumentet
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återremiteras.
3.2

Nya bokningsvillkor puben

Styrelsen beslutar

Föredragande: Tobias Eliasson

att fastställa det framvaskade förslaget Regler
för bokning av lokaler i enlighet med styrelsens
diskussion.

Förändringen syftar till att förenkla vid
bokning av puben. Tidigare har bokande
förening fått del av vinsten för
bokningstillfället, nu blir det av
omsättningen. Detta gör att man redan vid
kvällens slut kan tala om ungefär hur
mycket föreningen får.
Styrelsen tycker att det liggande förslaget
är bra, men anser att bör formaliseras.
Ansvarsfördelningen mellan pub- och
eventkommittén och den arrangerande
föreningen bör förtydligas, likaså villkoren.

4
4.1

Diskussionsärenden
Efter Fullmäktigemöte 6
Föredragande: Suzanne Green
Styrelsen diskuterade frågan.

4.2

Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB
Föredragande: Karolina Lioliou
På senaste styrelsemöte för Göteborgs
Förenade studentkårer behandlades frågan
om utskiftning av Göteborgs Studenters
Företagsgrupp AB. Där beslutades att
bolaget ej ska skiftas ut och att ett
ägarutskott ska bildas.
Göta studentkår kommer lämna en
protokollsanteckning för mötet rörande
handlingars utformning och hantering.
Varje medlemskår i Göteborgs Förenade
studentkårer kan utse en representant till
ägarutskottet. Vid nästa styrelsemöte ska
ägarutskottet tillsättas för att på börja
implementeringsarbetet. Styrelsen
diskuterade representant för Göta
studentkår.

4.3

Överlämning
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Föredragande: Tobias Olausson
En Bytsits för alla avgående och tillträdande
diskuterades. Presidiet tar över frågan för
vidare planering.
Styrelsen diskuterade programmet för
överlämningen. Tillfällena den 7 och 8 maj
föreslås senareläggas.
Var och en ansvarar för egna punkter.
Styrelsen måste inte vara fulltalig vid hela
överlämningen, enbart närvarokrav på den
som är föredragande.
4.4

Verksamhetsplansuppföljning
Föredragande: Karolina Lioliou
Verksamhetsplansuppföljningen är
uppdaterad.
Styrelsen gick igenom dokumentet. De
anser inte att en revidering av
verksamhetsplanen är önskvärd. Istället bör
en rapport läggas fram till fullmäktige där
styrelsen redogör för vilka punkter i
verksamhetsplanen som ej är utförda eller
omprioriterade och orsakerna bakom detta.

1.3

4.6

Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar

Styrelsen föreslår följande tillägg till
föredragningslistan; att under § 5 Övriga
frågor lägga till § 5.1 Översättning
hemsidan.

att öppna § 1.3 Godkännande av
föredragningslistan samt
att godkänna föredragningslistan med
föreslaget tillägg.

Regler för kårföreningar
Föredragande: Karolina Lioliou
Styrelsen diskuterade eventuella
förändringar av Regler för kårföreningar. De
anser att kraven på medlemskap i Göta
studentkår bör skärpas. För att man ett
förening ska få/förnya kårföreningsstatus
ska minst hälften av föreningens
medlemmar vara medlemmar i Göta
studentkår för innevarande eller föregående
verksamhetsår.
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5
5.1

Övriga frågor
Översättning hemsidan
Styrelsen diskuterade möjligheten till en
arvodering vad gäller översättning av
hemsidan till engelska, i första hand de
centrala delarna. Styrelsen ställer sig positiv
till en arvodering, men menar att Göta
studentkårs hela behov av översättning bör
ses över. En större diskussion bör tas på
nästa styrelsemöte.

6
6.1

Mötets avslutande
Mötesutvärdering
Mötesutvärdering sker.

6.2

Mötets avslutande
Sandra Schriefer avslutade mötet klockan
21.23.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Sandra Schriefer

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Karolina Lioliou

Alexandra Nilsson
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