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Kårstyrelse styrelsemöte 4 verksamhetsåret 2015/16 
 

 
Datum: 2015-11-11 
Tid: 
Plats: 

Kl. 16:30– 19:23 
Centrummet, Studenternas hus 

Kallade: Kårstyrelsen samt kallelse@gota.gu.se 
Närvarande: Hela styrelsen* 

Peter Wejmo* 
Lina Olofsson* 
Ebba Jacobsson* 
John Edström* 
Jonathan Norman* 
Emelie Alette* 
Karin Bylund* 
 
Klas Grizly Kärnlund, Pub & eventkommittén 

 * = Röstberättigad 

 
§ Ärende Beslut/åtgärd 

 
1 Preliminärer  
   

1.1 Mötets öppnande och behöriga 
utlysande 

Styrelsen beslutade 
att anse mötet behörigen utlyst 

   
1.2 Val av mötesordförande, 

mötessekreterare och protokolljusterare 
att utse till 
mötesordförande: Peter Wejmo 
mötessekreterare: Lina Olofsson 
protokolljusterare: Emelie Alette 

   
1.3 Godkännande av föredragningslistan 

 
En fråga från Ebba om äskning från 
kårföreningen  GSHF 
 
Lägga till muntlig rapport pub och event 
kommitten 

 
att godkänna föredragningslistan med 
föreslagna ändringar 

   
1.4 Adjungeringar att hålla öppet möte 

   
1.5 Föregående protokoll 

 
Finns inte justerat.  

att lämna punkten 

   
1.5 Sluttid idag att sikta på klockan20:00 som sluttid. 

 
2 Anmälningar  
   

2.1 Presidierapport 
 
Finns bifogad, utom Peters del. Denna 

att lägga rapporten till handlingarna 
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föredras i korthet muntligt.  
   

2.3 Sektionsrapporterna 
 
Skicka de vidare till fullmäktige.  

att lägga rapporten till handlingarna 

   
2.1 Muntlig rapport från Pub och 

eventkommitt´en.  
 
De hade förr itne bestämt vem som 
skulle vara vilken post. Nu har de 
beslutat vem som sitter på vilka poster. 
Klas är kassör. Patrik Nilsson är 
ordförande.  
 
Pubens verksamhet kommer i fyra 
andningar. Höstmottagningen, 
vårmottagning, så börjar det om igen. 
Det mest inkomstbringande är under 
höstmottagningen.  
Det har varit lite mindre denna 
höstmottagning. Däremot har 
höstmottagningen på utsek växt.  
 
Onsdagspubar rullar på som vanligt. 
Det större kommande  är nästa helg då 
Chalmers har en stor tillställning där. 
De har tacksittning för de som varit 
med och byggt corege.  
 
De ska ha ölpub med ölporovning. Det 
ska ha kommit ut plancher igår. 
Biljetterna släpps på måndag.  
 
Även götagröt i klassisk anda.  
 
Kommitten som den ser ut är i tredje 
året i rad samma människor. Nästa år 
kommer stor andel behöva bytas ut.  

att lägga Pub & eventkommittens rapport till 
handlingarna 

   
2.4 Övriga rapporter  

 
3 Val  
   
 Inga valärenden föreligger  

 
4 Beslutsärenden  
   

4.1 Andra läsning av ersättare och 
suppleanter 
 
Detta är ett beslut som togs på 

att skicka vidare till fullmäktige 
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fullmäktige. Eftersom den redan är 
klubbad på konstituerande fullmäktige 
en gång känner kårstyrelsen inte att vi 
behöver inkomma med något 
motionssvar.  
 
Det är en ändring i valordningen och 
kommer därför att börja gälla efter 
nästa val.  

   
4.2 Sektionsvalberedning andra läsning 

 
Att det är en andra läsning 

att skicka vidare till fullmäktige 

   
4.3 Ansvarsfrihet verksamhetsåret 14/15 

 
Vi har inte så mycket att säga här 

att skicka vidare till fullmäktige 

   
4.4 Utskiftning av aktier i GFS 

 
Historiskt har Göta alltid varit emot 
utskiftning av aktier. Chalmers vill skifta 
ut aktierna så att GSF kan bli en 
renodlad poliotisk organisation. Samma 
med HHGS. Konst är indifferent och 
SAKS är emot.  
Beslut kommer tas på GFS i december.  
 
Göta behöver därför ett 
fullmäktigebeslut.  
 
Chamlers och HHGS sitter också på 
mycket kunskap kring aktier och 
liknande, medan resten av kårerna inte 
gör det. Alla är färgade av detta.  
 
Kårstyrelsen tycker typ det är 
problematiskt av olika anledningar.  
Kårstyrelsen kommer skriva ett 
beslutsunderlag till FUM att vi inte ser 
ett problem i att ha ett 
sammarbetsorgan som har hand om 
aktier, utan att det går att lösa inom 
GFS interna organisation.  

att skriva ett förslag till fullmäktige  

   
4.5 Progressiva motion 1 

 
SGS studentbostäder 
 
Ebba har skrivit ett förslag till 
motionssvar.  

att skicka motionssvaret till fullmäktige 

   
4.6 Progressiva motion 2 att skicka motionssvaret till fullmäktige 
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Studentrepresentanter 
 
Lina har skickat ett förslag till 
motionssvar. 

   
 

5 Diskussionsärenden  
   

5.1 Radioprogram 
 
Radion har varit och pratat med våra 
sektioner. De har kommit på ett förslag 
att Göta kan ha ett radioprogram.  
Vi vet inte ännu om det kostar 
någonting. Är det i såna fall värt att 
lägga pengar på.  
 
Vi återkommer då vi pratat med radion 
och kan snacka om det vidare då.  
 

 

   
5.2 Doktorander 

 
Lina föredrar punkten muntligt, vi väntar 
med att skicka disskussionsunderlaget 
till fullmäktige.  

 

   
5.3 Studentrepresentanter 

 
Studentrepresentanter tillsätter kåren. 
Men det förstår inte universitetet.  
 
Ska vi sätta hårt mot hårt? JA.  

 

   
 

6 Övriga frågor  
   

6.1 Kårförening äskning GSHF 
 
De ska ha en föreläsning med 
finansministern. De behöver två 
säkerhetsvakter. De undrar om de kan 
äska pengar till att betala dessa 
säkerhetsvakter.  
 
Eftersom GSHF är politiska, samtalet är 
politiskt och eventet är gratis (och 
därför inte kan ge fördel till Göta 
studentkårs medlemmar) är vi 
skeptiska till att godkänna äskningen.  

 

 
7 Mötets avslutande  
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7.1 Mötesutvärdering  

   
7.2 Mötets avslutande  

 
 

   
Mötesordförande  Mötessekreterare 

 
 
 

  

Peter Wejmo  Lina Olofsson 
   
Protokolljusterare  

 
 
 

 

Emelie Alette  
 


