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Styrelsemöte 9 verksamhetsåret 2011/12 
 
 
Datum: 2012-01-13 
Tid: 
Plats: 

Kl. 10.12 
Jonsereds Herrgård, Jonsered  

Kallade: Göta studentkårs styrelse 
Närvarande: Suzanne Green *  

Tobias Olausson *  
Karolina Lioliou *  
Ulrika Enander * 
Sandra Schriefer *  
 

 * = Röstberättigad 

 
§ Ärende Beslut/åtgärd 

 
1 Preliminärer  
   

1.1 Mötets öppnande och behöriga utlysande Suzanne Green öppnar mötet 
 
Styrelsen beslutar 
 
att anse mötet behörigen utlyst. 

   
1.2 Val av mötesordförande, 

mötessekreterare, protokolljusterare 
Styrelsen beslutar 
 
att utse till 
mötesordförande: Tobias Olausson 
mötessekreterare: Karolina Lioliou 
protokolljusterare: Suzanne Green och Sandra 
Schriefer 

   
1.3 Godkännande av föredragningslistan 

 
Styrelsen föreslår följande tillägg och 
ändringar till föredragningslistan;  

Styrelsen beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan med 
föreslagna tillägg 

   
1.4 Adjungeringar Styrelsen beslutar 

 
att hålla öppet möte 

   
1.5 Sluttid idag Styrelsen beslutar 

 
att sikta på klockan 15.00 som sluttid 

   
1.6 Ärendelista Styrelsen beslutar 

 
att lämna punkten 
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2 Anmälningar  
   

2.1 Presidierapport 
 
Föredragande: Tobias Olausson  

Styrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 

   
2.2 Beslutsuppföljning 

 
Föredragande: Karolina Lioliou  
 

Styrelsen beslutar 
 
att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna 

   
2.3 Ekonomisk rapport 

 
Föredragande: Suzanne Green 

Styrelsen beslutar 
 
att lämna punkten 

   
2.4 Arbetsmarknadsrapport 

 
Föredragande: Suzanne Green  

Styrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 

 
 

3 Beslutsärenden  
   

3.1 Så funkar det kår- ett tillgängligt 
studentinflytande 
 
Föredragande: Suzanne Green 
 
Styrelsen ställer sig positiv till idén. Bra 
möjlighet att kunna arbeta med 
likabehandling och studiemiljö, sådant 
som vi arbetar med redan idag. Även ett 
bra sätt för Göta studentkår att synas 
medialt och ha som 
marknadsföringsmöjlighet. 

Styrelsen beslutar 
 
att verka för att bli en Så funkar det-kår inom 
SFS projekt Så funkar det – ett tillgängligt 
studentinflytande 

   
3.2 Ändring av datum för fullmäktigemöte 5 

 
Föredragande: Karolina Lioliou 
 
KårStyM 10 7 feb tisdag Pre-FUM 4 
KårStyM 11 1 mars feb torsdag 
KårStyM 12 29 mars torsdag Pre-FUM 5 
KårStyM 13 10 april tisdag Pre-Konst-
FUM 
KårStyM 14 26 april torsdag 
KårStyM 15 17 maj torsdag Pre-FUM 6 
KårStyM 16 3 jun söndag 
KårStyM 17 18 jun måndag 
 
Fullmäktigemöten och relevanta datum 
föreslås som följer: 
FUM 4 

Styrelsen beslutar 
 
att ha kårstyrelsemöte 11 den 1 mars 2012 
att ha kårstyrelsemöte 12 den 29 mars 2012 
att ha Fullmäktigemöte 5 den 12 april 2012 
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Kallelse 2 feb torsdag 
Motionsstopp 6 feb måndag 
Handlingar 10 feb fredag 
FUM 21 feb tisdag 
FUM 5 
Kallelse 23 mar fredag 
Motionsstopp 28 mar onsdag  
Handlingar 2 april måndag 
FUM 12 apr mån torsdag 
FUM 6 
Kallelse 11 maj fredag 
Motionsstopp 16 maj onsdag 
Handlingar 21 maj måndag 
FUM 31 maj torsdag 
Konstituerande FUM 2012/2013 
Kallelse 4 apr onsdag 
Motionsstopp 9 apr måndag 
Handlingar 13 apr fredag 
FUM 23 april måndag 
 

   
3.3 Interpellation GFS 

 
Föredragande: Suzanne Green  
 
Styrelsen tycker att tonen i 
interpellationen är korrekt men önskar 
lägga till en mening i första stycket om 
betydelsen av att en person företräder 
sina ledamöter i ett annat sammanhang.   
 
Styrelsen önskar att GFS ger ett skriftligt 
svar till interpellationen och att denna 
dokumenteras. Göta studentkårs 
representanter i styrelsen ska fokusera 
på just interpellation och inte andra 
problem som kan ha uppstått under 
hösten. Representanterna ska däremot 
inte ta emot vilket svar som helst utan 
väldigt formidabelt. Styrelsen vill gärna 
diskutera interpellationens svar på nästa 
styrelsemöte.   
 
Styrelsen ser positivt att presidiet 
använde sig av kårens egen revisor i 
frågan då GFS idag inte har någon 
revisor.  
 
GFS presidium får välja själva när de vill 
svara på interpellationen.    
 

Styrelsen beslutar 
 
att lägga fram interpellationen till GFS med 
ändringar enligt diskussionsunderlag 
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3.4 Fastställande av naturvetarsektionens 
budget 
 
Föredragande: Tobias Olausson 
 
Mathilda har påpekat att de har fått en 
intäkt på några tusen från fakulteten för 
de studenter som läser basåret. Suzanne 
påpekar att om styrelsen fastställer punkt 
3.6 enligt underlag så måste dessa poster 
in i budgeten och därmed fastställas en 
gång till på ett senare möte. 

Styrelsen beslutar 
 
att återremitera frågan 

   
3.5 Arvodering av Informationsgruppen 

 
Föredragande: Karolina Lioliou 
 
Styrelsen diskuterade värdet om olika sätt 
att hantera spridningen av information. 
 

Styrelsen beslutar 
 
att arvodera Martin Stjernstedt , 
Malin Tivefäldt Humayun Zia 

Joakim Nordström 
 Anna Orazova  Torbjörn 

Nyberg  och Palina Kolas 
5% av heltid från 2012-01-01 

tom 2012-05-31 
 
att fem av arvoderingarna kostnadsförs för 
belastar sektionerna, med undantag för 
doktorandsektionen, och att två kostnadsförs 
på den centrala budgeten 

   
3.6 Arvodering naturvetarsektionen 

 
Föredragande: Suzanne Green 
 
Styrelsen diskuterade vad som händer 
om arbetsmarknadsdagen går med 
underskott. Större delen av styrelsen är 
inte beredd att et underskott belastar den 
centrala budgeten.   
 
Styrelsen diskuterar arrangemangets 
värde i rekryteringssyfte.  

Styrelsen beslutar 
 
att arvodera Klas Kärngren, på 
50% av heltid from 2012-01-01 till 2012-04-30 
under förutsättningen att eventuellt underskott/ 
överskott tillfaller naturvetarsektionen 

 
 

4 Diskussionsärenden  
   

4.1 Åsiktsdokument 
 
Föredragande: Tobias Olausson 
 
Styrelsen diskuterade gången för hur 
dokumentet bör hanteras. Styrelsen ska 
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sålla bland de åsikter som finns idag och 
sedan skicka det till sektionerna för remiss.  
Brödtext i dokumentet är inte det viktigaste 
i dagsläget. Det är viktigare att vi har 
åsikter så vi kan driva polititik. 
 
Det borde göras en flik på hemsidan om 
hur arbetet med åsiktsdokumentet drivs. 
Bra möjlighet till dokumentation av 
åsiktsdokumentets framtagande.  
 
 

   
4.2 Verksamhetsplansuppföljning 

 
Föredragande: Karolina Lioliou 
 
Styrelsen diskuterade frågan. Det borde 
finnas kommentarer för det som är 
planerat att vi kommer att göra.   
 
Styrelsen ansåg att det inte var värt att 
diskutera sektionernas uppföljning då alla 
sektioner inte inkommit med sin 
verksamhetsuppföljning.  
 
Styrelsen kommer till nästa möte att ha 
konkreta förslag på uppföljningen gällande 
om det är något som behöver 
omprioriteras eller läggas mer fokus på. 

 

   
4.3 Spionen opinion 

 
Föredragande: Tobias Olausson 
 
Styrelsen diskuterade frågan och anser att 
Göta studentkår bör svara till Spionens 
senaste ledare och debatten som tog upp 
kårpolitikens icke befinnande.   

 

   
4.4 Mottagning 

 
Föredragande: Karolina Lioliou 
 
Styrelsen diskuterar arbetsgång. Karolina 
skriver ett förslag på mottagningsstruktur 
efter styrelsens diskussioner som sedan 
delas till LR och SR och sedan 
återkommer till styrelsen med förslag till 
beslut i februari. Det färdiga förslaget 
borde synkas med Patrik.  
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Styrelsen diskuterade förslaget och tyckte 
att Patriks förslag är bra i det stora hela.  
Följande åsikter kom fram under 
diskussionen:  
 
Det bör finnas en mottagningskommitté 
som är ansvarig för Göta studentkårs 
mottagning. Kommittén ska ha en 
ordförande som erhåller ett större ansvar 
vilket regleras i kommitténs arbetsordning 
(t ex sammankallande till möten och 
dylikt). Kommitténs alla ledamöter bör vara 
centralt arvoderade/anställda och erhålla 
samma arvoderingsgrad. Då ordförande 
för kommittén har större ansvar bör denne 
vara arvoderad längre eller mer. 
 
Kommittén svarar till kårstyrelsen och ska 
inte bestå av sektionsrepresentanter för de 
måste känna det övergripande ansvaret att 
mottagningen tillhör hela Göta studentkår. 
 
Kommittén ska träffas varje dag under 
mottagningen och samarbetet mellan 
kårföreningarna borde vara större.  
 
Faddrar ska under mottagningen få lov att 
profilera sin förening och får dricka alkohol 
dock inte vara redlöst berusad då de 
representerar Göta studentkår. 
Fadderkontraktet blir obligatoriskt likaså 
fadderutbildningen som ska kunna ges 
under två olika tillfällen för varje 
mottagning. 
 
Mottagningen ska pågå under 4 veckor så 
att det passar alla. 2 veckor i augusti 2 
veckor i september. Det bör tas i 
beaktande när studenterna påbörjar sin 
utbildning.  
 
Organisationen kan inte tvinga 
kårföreningar och studentgrupper att 
medverka i mottagningen, dock bör detta 
uppmuntras. Det ska också finnas 
aktiviteter för alla studenter som saknar en 
studentgrupp.  
 
Studiesociala rådet ska ansvara för att 
skriva en äskande mall så att sektionerna 
kan äska på likande sätt medel från sina 
fakulteter. 
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4.5 Associationsformer för pub- och 

eventkommittén 
 
Föredragande: Karolina Lioliou 
 
Styrelsen diskuterade frågan och tycker att 
vi bör se närmare på associationsformerna 
aktiebolag och ekonomisk förening.  
 
En utredning bör göras men den ska inte 
kosta mer än 100 tkr och tidsplanen ska 
matcha vår årsplanering.   
 

 

   
4.6 Arbetsmarknadsprojektet 

 
Föredragande: Suzanne Green 
 
Rapporten känns bristfällig och några av 
sektionerna har meddelat styrelsen att 
utredaren inte träffat dem. Detta gör att 
rapporten inte kan ses som legitim och inte 
heller utgör ett underlag för diskussion.  
 
Styrelsen känner att de i rapporten saknas 
idéer kring nätverk, handbok och förslag 
på hur Göta studentkår kan organisera 
arbetsmarknadsdagar. Styrelsen frågar sig 
även vad som menas med centralt stöd till 
sektionerna. Styrelsen får inte heller ihop 
tidsplanen för det som utredaren arbetar 
med och de timmar som borde ha lagts ner 
på uppdraget 
 
Ska styrelsen fortsätta med detta projekt 
ska prioritering läggas på nätverket. 
Utredaren bör få tydligare riktlinjer och 
direktiv om vad Göta studentkår efterlyser 
och vad styrelsen önskar sig att han 
levererar.  
 

 
Styrelsen beslutade  
 
att lyfta punkten till en beslutspunkt 
 
att delegera till presidiet att fatta beslut om 
projektets fortlevnad 

   
4.7 Medlemsrekrytering  

 
Föredragande: Suzanne Green 
 
Mats Bredberg presenterade rapporten på 
mötet. Det är uppenbart att vi är helt gröna 
när det gäller att värva medlemmar till vår 
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organisation. Rapporten ska lyftas till nästa 
styrelsemöte för mer diskussion. 

 
 

5 Övriga frågor  
   
 Inga övriga frågor föreligger  

 
 

6 Mötets avslutande  
   

6.1 Mötesutvärdering 
 
Ett bra möte med många bra diskussioner. 
Känns roligt att vi går framåt och att vi 
arbetar bra tillsammans som styrelse. 

 

   
6.2 Mötets avslutande 

 
 Tobias Olausson avslutade mötet klockan 
15.55 

 

 
   
Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Tobias Olausson  Karolina Lioliou 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Suzanne Green  Sandra Schriefer 
 




