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Kårstyrelsen, styrelsemöte 4 verksamhetsåret 2017/2018 

 

 

Datum: 2017-11-24 

Tid: 

Plats: 

Kl. 14.00-16.37 

Studenternas hus, Götabergsgatan 17 

Kallade: Kårstyrelsen 2017/2018 

Närvarande: Nora Myrne Widfors* 

Piroska Osváth*  

Jesper Anttila* 

Daiva Brazauskiate* 

Sofia Hjalmarsson* 

 

*= röstberättigad 
  

 

§ Ärende Beslut 

 

1 Preliminärer  

   

1.1 Mötets öppnande och behöriga 

utlysande  

  

Mötet öppnades 14.14  

 

Styrelsen beslutar 

 

att anse mötet behörigen utlyst 

   

1.2 Val av mötesordförande, 

mötessekreterare och justerare 

Styrelsen beslutar 

 

att utse Nora Myrne Widfors till 

mötesordförande 

 

att utse Sofia Hjalmarsson till 

mötessekreterare 

 

att utse Piroska Osváth till justerare 

   

1.3 Godkännande av dagordningen  

 

Jesper yrkar på tillägg av Övriga ärenden 

punkt 6.1  ”Kick off” 

 

Daiva yrkar på tillägg av Övriga ärenden 

punkt 6.2 ”Administration  av 

arbetsgrupper”  
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Nora yrkar på att ändra punkt 4.6 

”Uppdrags- och arbetsgivarpolicy” till 

diksussionspunkt 5.1 

 

Nora yrkar på att ändra punkt 4.7 

”Motioner” till punkt 4.6  

 

Styrelsen beslutar 

 

att godkänna dagordningen med föreslagna 

ändringar 

   

1.4 Adjungeringar Styrelsen beslutar 

 

att hålla öppet möte 

   

1.5 Föregående mötesprotokoll Styrelsen beslutar 

 

att lägga föregående mötesprotokoll till 

handlingarna 

   

1.6 Sluttid för mötet 

 

Styrelsen beslutar 

 

att sätta sluttid 16.30 

 

 

2 Anmälningar  

   

2.1 Rapport från presidiet  Kort diskussion om formen för rapporten. 

Nora föreslår att presidiet ska skriva 

tillsammans för att förbättra 

kommunikationen inom presidiet.   

 

Styrelsen beslutar 

 

att lägga rapporten till handlingarna 

   

2.2 Arvoderaderapporter Kort genomgång av rapporterna. Piroska 

påpekar att Fullmäktige fortfarande är 

kritiska till formen på rapporterna eftersom 

de saknar en fast form som alla använder. 

Nora menar att det fungerar som det är 

eftersom den fasta formen inte passar för 
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alla.  

Styrelsen beslutar 

 

att lägga rapporterna till handlingarna 

   

2.3 Kvartalsrapport Genomgång av kvartalsrapporten 

tillsammans. Nora läser Erika Darljungs 

kommentarer till rapporten, vilka diskuteras 

tillsammans med rapporten i sin helhet. 

Diskussion om användningen de två 

parkeringsplatser som Göta Studentkår har 

till sitt förfogande. Styrelsen konstaterar att 

det är nödvändigt att tala med GUS som hyr 

en av platser, samt med Göta Studentkårs 

personal som använder parkeringarna.  

 

Styrelsen beslutar 

 

att lämna punkten 

   

2.4 Övriga rapporter Inga övriga rapporter  

 

 

3 Valärenden Jesper presenterar förändringar i vem som 

representerar Göta Studentkår i GUS och 

GFS.  

 

Piroska justerar ut sig 

 

Styrelsen beslutar 

 

att befria Piroska Osváth från sitt uppdrag 

som ordinarie ledamot i GFS styrelse 

 

Piroska justerar in sig 

 

att höja Jesper Jacobsson från ersättare till 

ordinarie ledamot i GFS styrelse 

 

Nora justerar ut sig 

 

att tillsätta Nora Myrne Widfors som 

ersättare i GFS styrelse 
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att flytta Nora Myrne Widfors från ordinarie 

ledamot till ersättare i Göteborgs 

universitets studentkårers (GUS) styrelse  

 

Nora justerar in sig  

 

Piroska justerar ut sig 

 

att höja Piroska Osváth från ersättare till 

ordinarie ledamot i GUS styrelse 

 

Piroska justerar in sig  

   

 

 

4 Beslutsärenden  

   

4.1 Arvoderingar  Jesper yrkar på att ändra första att-satsen 

eftersom det inte är arvodering för Rosa 

Bandet-sittning, utan för uppdrag för Pub 

och event.  

 

Styrelsen beslutar  

 

att Erik Liberg (930726-xxxx) och Oscar 

Nilsson (950513-xxxx) får 750 kr för Pub 

och Event  

 

  att godkänna arvoderingar om 800 kr för 

Karin Bylund (940215-xxxx) och Jonathan 

Thor (910401-xxxx) i uppdrag som 

fullmäktigesmötespresidium  

 

att delegera till presidiet beslut om framtida 

arvoderingar för 

fullmäktigesmötespresidium Karin Bylund 

och Jonathan Thor  

 

Mötet ajourneras kl 15.17 till 15.23  

 

4.2 Ansvarsfrihet för kårstyrelsen 16/17 

 

Mötet återupptas kl 15.23  

 

Styrelsen beslutar 
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att föreslå för FUM att ge ansvarsfrihet för 

kårstyrelsen verksamhetsåret 2016/2017 

   

4.3 Ansökan om kårföreningsstatus  Styrelsen beslutar  

 

att föreslå för FUM att ge kårföreningsstatus 

till LGBTQ Students Gothenburg  

   

4.4 Regler för bokning av Sunfleet-bilar  Styrelsen beslutar  

 

att anta Regler för bokning och användning 

av Sunfleet-bilar  

 

4.5 Arbetsbeskrivning och 

arvoderingspolicy för projektgrupper 

för SPIRA 

Styrelsen beslutar  

 

att anta Arbetsbeskrivning och 

arvoderingspolicy för projektgrupper för 

SPIRA 

   

4.6 Motion om arbetstidsrapportering  Motion om arbetstidsrapportering. Styrelsen 

diskuterar hur rapporterna ska användas och 

vem ska ha tillgång till dem. Jesper åtar sig 

att skriva ett svar på motionen.  

 

Styrelsen beslutar 

 

att föreslå för FUM att återremittera 

motionen till motionärerna för att förtydliga 

syftet 

    

 

     5 Diskussionsärenden  

   

5.1 Uppdrags- och arbetsgivarpolicy 

 

Dokumentet Uppdrags- och 

arbetsgivarpolicy behöver uppdateras. Detta 

eftersom det som sägs i dokumentet finns i 

de anställdas kollektivavtal. Istället borde 

dokumentet vara riktat till de arvoderade. 

Diskussion om hur det ska förändras, 

framförallt vad gäller sjukfrånvaro. Styrelsen 

ska se över vilka ändringar som behöver 

göras för att förtydliga dokumentet.  
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     6 Diskussionsärenden  

   

6.1  Kick-off  

 

 

 

Administration av arbetsgrupper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussion om kick-off. Styrelsen 

bestämmer sig för 15/12,  Escape room och 

middag.  

 

Daiva presenterar ärendet. Det saknas en 

tydlig överblick över de arbetsgrupper som 

finns. Daiva ber styrelsen fylla i ett 

dokument för att skapa tydlighet.  
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7 Mötets avslutande  

   

7.1 Mötesutvärdering 

 

Bra möte, många beslut. Bra diskussioner. 

Dock lite svårt med möte en 

fredagseftermiddag.  

   

7.2 Mötets avslutande Mötet avslutas klockan 16.37 

 

 

 

   

Mötesordförande  Mötessekreterare 

 

 

 

  

[Nora Myrne Widfors]  [Sofia Hjalmarsson] 

   

Justerare  

 

 

 

[Piroska Osváth] 

 

 


