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Styrelsemöte 16 verksamhetsåret 2011/12

Datum:
Tid:
Plats:
Kallade:
Närvarande:

2012-06-20
Kl. 16.37-19.50
Centrummet, Studenternas hus
Göta studentkårs styrelse
Suzanne Green *
Tobias Olausson *
Karolina Lioliou *
Ulrika Enander *
Micaëla Gripenberg, ordförande mottagningskoordinatorerna, till och med § 2.9
Klas Kärngren, tillträdande ordförande
Jeanette Drotz, sekreterare
* = Röstberättigad

§

Ärende

1

Preliminärer

1.1

Beslut/åtgärd

Mötets öppnande och behöriga utlysande

Suzanne Green öppnar mötet 16.37.
Styrelsen beslutar
att anse mötet behörigen utlyst.

1.2

Val av mötesordförande, mötessekreterare,
protokolljusterare

Styrelsen beslutar
att utse till
mötesordförande: Karolina Lioliou
mötessekreterare: Jeanette Drotz
protokolljusterare: Ulrika Enander och
Suzanne Green.

1.3

1.4

Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar

Styrelsen föreslår följande ändring; att
lägga till § 4.6 Upphävande av beslut.

att godkänna föredragningslistan med
föreslagen tillägg.

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

Finns ingen.

att lämna punkten.
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2
2.1

2.2

2.3

Anmälningar
Presidierapport

Styrelsen beslutar

Föredragande: Suzanne Green

att lägga rapporten till handlingarna.

Protokoll från styrelsens sammanträden

Styrelsen beslutar

Föredragande: Jeanette Drotz

att lägga protokollet från styrelsemöte 12,13
och 14 till handlingarna.

Rapport från mottagningskoordinatorerna

Styrelsen beslutar

Föredragande: Micaëla Gripenberg

att lägga rapporten till handlingarna.

Kompletterande rapport utskickad.
Budgeten är nu i balans.
Styrelsen diskuterade rapporten. De önskar
rapporter om hur planeringen går, även ute
sektionerna. De tipsade om att sektionerna
bör få information om kommande möten.
Styrelsen sätter samman en kontaktlista
med kontakter som kan vara intressanta för
mottagningskoordinatorerna, t.ex. inför
fadderutbildningen.
Styrelsen lyfte frågan om information, t.ex.
hur nya studenter nås, hur arbetet med
hemsidan fortskrider, hur distribution om
Götaguiden ska ske.

1.3

Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar

Styrelsen föreslår följande ändring; att §
4.1 behandlas före § 2.4.

att öppna § 1.3 Gödkännande av
föredragningslistan samt
att godkänna föredragningslistan med
föreslagen ändring.

4
4.1

Beslutsärenden
Fastställande av budget för mottagningen

Styrelsen beslutar

Föredragande: Suzanne Green

att återremitera ärendet.

Den utskickade budgeten är inte slutgiltig,
styrelsen anser därför att den inte bör
fastställas.
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Styrelsen diskuterade budgeten och lämnar
kommentarer till Micaëla Gripenberg att ta
med sig till koordinatorsgruppen.
Styrelsen önskar slutgiltigt budget med
noter och budget för de sektionsbundna
arrangemangen finns med att fastställa på
nästkommande styrelsemöte.
Suzanne Green yrkar att återremitera
ärendet

2
2.4

Anmälningar forts
Rapport om policyimplementering

Styrelsen beslutar

Föredragande: Suzanne Green

att lägga rapporten till handlingarna.

Styrelsen diskuterade rapporten.
2.5

Styrelsen beslutar

Rapport om arkivering inom Göta
studentkår

att lägga rapporten till handlingarna.
Föredragande: Tobias Olausson
Styrelsen diskuterade rapporten. Mycket
arbete återstår.
Tydligare åtgärdslista efterfrågas av
styrelsen, där behovet av pengar lyfts fram.
Föreningen Ugglorna har redan ett arkiv
och är intresserade av att ta del av det
material som finns.
Tobias Olausson åtar sig att ta fram en
lathund för arkivering utifrån rapporten och
styrelsens diskussion.
2.6

Rapport om Studenternas hus

Styrelsen beslutar

Föredragande: Karolina Lioliou

att lägga den framvaskade rapporten till
handlingarna.

Styrelsen diskuterade rapporten och
föreslår följande ändringar; att vakmästare
ändras till intendent i rapporten, att
universitetet har lovat nya skyltar utanför
och i huset och att dokumentet
språkgranskas.
2.7

Rapport om arbetet med kårstatus och
kårstöd
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att lägga rapporten till handlingarna.
Föredragande: Suzanne Green
Styrelsen diskuterade rapporten. De
framför betänkligheter kring att Göteborgs
Universitets Studentkårer ska vara
behjälplig med ansökan för alla studenter
som har ambition att tillsammans bilda en
studentkår, även nya grupper. Styrelsen
önskar att dokumentet ska språkgranskas.
2.8

Rapport om Så funkar det

Styrelsen beslutar

Föredragande: Suzanne Green

att lägga rapporten till handlingarna.

Styrelsen diskuterade rapporten.
2.9

Rapport om medlemsstatistik

Styrelsen beslutar

Föredragande: Suzanne Green

att lägga rapporten till handlingarna.

Styrelsen diskuterade rapporten.

3
3.1

Valärenden
Val av representant till Göteborgs förenade
studentkårers bolagsgrupp

Styrelsen beslutar
att bordlägga frågan.

Föredragande: Karolina Lioliou
Styrelsen diskuterade vilken kunskap om
Göta studentkår och dess styrdokument
representanten bör ha och behov av att
träffa kandidaten. Ett möte med styrelsen
och kandidaten efterfrågas.
I nuläget finns det ingen beskrivning för
arbetet inom bolagsgruppen.
Tobias Olausson yrkar att bordlägga
frågan.

4
4.2

Beslutsärenden forts
Revidering av regler för arvoderade
förtroendeuppdrag
Föredragande: Suzanne Green

Styrelsen beslutar
att fastställa det framvaskade dokumentet
Regler för arvoderade förtroendeuppdrag.

Styrelsen diskuterade de föreslagna
ändringarna.
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Styrelsen föreslår följande ändring: att
stycket under rubriken Arbetsmiljöansvar
får lydelsen: Kårstyrelsen har
arbetsmiljöansvar för alla arvoderade inom
Göta studentkår. Arbetsmiljölagstiftningen
reglerar ansvar för arbetsgivare och
arbetstagare, men ej för arvoderade
uppdrag. Göta studentkårs alla arvoderade
ska ha en tillfredsställande arbetsmiljö.
4.3

Verksamhetsstöd för studentgrupper

Styrelsen beslutar

Föredragande: Suzanne Green

att återremittera ärendet.

Besluten rör budgeten för kommande
verksamhetsår. De föreslagna besluten är
därför rekommendationer till kommande
kårstyrelse och sektionsstyrelser.
Styrelsen diskuterade frågan och anser
idén om verksamhetsstöd är bra, men att
dokumentet Regler för verksamhetsstöd bör
utvecklas och förfinas. Styrelsen föreslår
därför en återremittering av ärendet.
4.4

Ekonomihandbok

Styrelsen beslutar

Föredragande: Suzanne Green

att fastställa dokumentet med föreslagna
ändringar.

Styrelsen föreslår följande tillägg till
dokumentet: att en text kring ”Mottagning
redovisas som projekt” läggs till, att på
sidan i rutan i rutan för äskningar lägga till
Regler för äskningar och att dokumentet
språkgranskas.
Den Hemsida och alla de blanketter som
det hänvisas till i dokumentet finns ännu
inte.
4.5

Göta studentkårs likabehandlingsplan

Styrelsen beslutar

Föredragande: Tobias Olausson

att fastställa den reviderade
likabehandlingsplanen.

Styrelsen diskuterade dokumentet och
lämnar förslag på ändringar.
4.6

Upphävande av beslut

Styrelsen beslutar

Föredragande: Karolina Lioliou

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

Kårstyrelsen fattade ett beslut som bör
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ligga hos Pub- och eventkommittén.
Styrelsen anser att pub- och
eventkommittén ska själva ska kunna ändra
dokumentet, men att de ska rapportera till
styrelsen när förändringar skett.

5
5.1

Diskussionsärenden
Att överlämna/inte avslutat
Föredragande: Suzanne Green
Styrelsen fyllde i vilka ärenden som finns att
överlämna, utöver de planerade.
 Likabehandlingsplanen
 Göteborgs förenade studentkårers
ägarutskott
 Äskan fakulteterna, bland annat
blankett
 Arbetsordningar (råden)
 Utvärdering av råden
 Sigfridhorden
 Föreningsrådet/föreningsfondsavtalet
 Praktiska ting, t.ex. Magnus rum,
Akvariet
 Budget mottagning
 Likabehandlingsplanen

6
6.1

7
7.1

Övriga frågor
Inga övriga frågor föreligger.

Mötets avslutande
Mötesutvärdering
Mötesutvärdering sker.

7.2

Mötets avslutande
Karolina Lioliou avslutade mötet klockan
19.50.
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Mötesordförande

Mötessekreterare

Karolina Lioliou

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Ulrika Enander

Suzanne Green

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

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

