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Kårstyrelsen, styrelsemöte 5 verksamhetsåret 2017/2018 
 
 
Datum: 2018-02-08 
Tid: 
Plats: 

Kl. 13.30-18.30 
Studenternas hus, Götabergsgatan 17 

Kallade: Kårstyrelsen 2017/2018 
Närvarande: Nora Myrne Widfors* 

Jesper Anttila* 
Daiva Brazauskiate* 
Sofia Hjalmarsson* 
 
*= röstberättigad 

  

 
§ Ärende Beslut 

 
1 Preliminärer  
   

1.1 Mötets öppnande och behöriga 
utlysande  
  

Styrelsen beslutar 
 
att öppna mötet 13.30 
att anse mötet behörigen utlyst 

   

1.2 Val av mötesordförande, 
mötessekreterare och justerare 

Styrelsen beslutar 
 
att utse Nora Myrne Widfors till 
mötesordförande 
 
att utse Jesper Anttila till mötessekreterare 
 
att utse Daiva Brazauskaite till justerare 

   

1.3 Godkännande av dagordningen  
 

Styrelsen beslutar 
 
att godkänna dagordningen 

   

1.4 Adjungeringar Styrelsen beslutar 
 
att hålla öppet möte 

   

1.5 Sluttid för mötet 
 

Styrelsen beslutar 
 
att sätta sluttid 18.00 
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2 Anmälningar  
   

2.1 Rapport från presidiet  Genomgång av innehållet på ledningsinternatet. 
Jesper berättar vad som diskuterades på SFS 
medlemsmöte i Stockholm. Erika födde för tidigt, 
viket skapade oväntat kaos för Nora i 
eknomihanteringen. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 

   
2.2 Arvoderaderapporter Inte utskickade. 

 
Styrelsen beslutar 
 
att lämna punkten 

   
2.3 Beslutsuppföljning Jesper har gjort en uppföljning på samtliga 

beslut som tagits i kårstyrelse och fullmäktige. 
Mycket som ligger i fas. Genomgång av 
upplägget. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna 

   
2.4 Övriga rapporter Daiva ger genomgång av läget i Spira-

grupperna. 
 
 

3 Beslutsärenden  
   

3.1 Arvoderingar 
 
 

Styrelsen beslutar 
 
att ta besluten i klump där det är möjligt 
att arvodera Molly Suurna (940630-xxxx) med 
1230 SEK för engagemang i Pub- och 
eventkommittén 
att delegera till presidiet att besluta om Molly 
Suurnas arvoderingar i Pub- och 
eventkommittén i enlighet med rapporterade 
tillfällen 
att arvodera Linn Thorsager, Alma Avdic, Johan 
Edström och Michel Gil för engagemang i 
Infogruppen, i enlighet med rapporterade 
tillfällen 
att arvodera Frida Åsbrink (940130-xxxx) och 
Josefin Söderpalm (891203-xxxx) med 800 kr 
för engagemang som fullmäktiges 
mötespresidium 
att delegera till presidiet att besluta om 
arvoderingar för Frida Åsbrink och Josefin 
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Söderpalm för engagemang som fullmäktiges 
mötespresidium  
att arvodera Agnese Boffano (980731-xxxx), 
Antonia Eklund (940811-xxxx), Malin Jonsson 
(970609-xxxx), Emma Backelin (920618-xxxx), 
Karin Jönsson (970110-xxxx) och Emma 
Holloway Attaway (921212-xxxx) för 
engagemang vid infobord under Humanistens 
mottagning i enlighet med rapporterade tillfällen 
att arvodera Alice Bagge (950102-xxxx), 
JohnFredrik Krantz (930814-xxxx) och Malin 
Flyckt (940721-xxxx) med 25% av en månads 
heltidsarvodering vardera för engagemang som 
mottagningskoordinatorer under UTSEK:s 
mottagning hösten 2017 
 

   
3.2 Försäkring för arvoderade Föredras. Inget alternativ dyrare än vad presidiet 

själva kan besluta om känns rimligt. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att presidiet har mandat att välja försäkring som 
understiger dess utanordningsrätt á 35 000 SEK 

   
3.3 Ekonomihantering Föredras. 

 
Styrelsen beslutar 
 
att ge Ulrika Frantsi, 196712085064; Marie 
Nilsson, 198204024643; Anna Torgeby, 
198406294820, samt Hanna Leandersson,  
199305109200, läsrättigheter på Göta 
studentkårs samtliga bankkonton samt att kunna 
lägga upp utbetalningsförslag (direkt eller 
genom filer) samt att hantera elektroniska 
dokument och ta ut rapporter för Swish och 
Babs Access. 

   
3.4 Revidering av budget Föredras. Behöver skjutas till medel för att täcka 

upp ökade kostnader för Grant Thornton, samt 
revidera totala lönekostnader. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att uppmana fullmäktige att revidera budget i 
enlighet med förslag.  

   
3.5 Propositionsförslag – entledigande av 

fullmäktigeledamot 
Föredras. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att uppmana fullmäktige att i första läsning lägga 
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till punkt 3:24 i stadgan 
 
att Punkt 3:24 lyder ”Om fullmäktigeledamot inte 
närvarar på två fullmäktigemöten i rad utan att 
ge en god 
förklaring till frånvaron, anses denne automatiskt 
entledigad. Detsamma gäller om ledamot inte 
svarar på, för presidiet möjliga, kontaktförsök 
fram till en vecka innan fullmäktigemöte två. 
Fullmäktigeledamoten ska då ersättas med 
nästa person på sin lista om denne tillhör en 
sådan, annars med nästa person från 
ersättningslistan. Om det inte finns någon 
ersättare justeras storleken på Fullmäktige.” 

   
3.6 Propositionsförslag – stadgeändring, 

centrala presidiet 
Diskuteras. Styrelsen är överlag positiv. 
 
Beslutas efter 3.12. 

   
3.7 Propositionsförslag – stadgeändring, 

beslut under konstituerande fullmäktige 
Föredras. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att uppmana fullmäktige att under 3:5 i stadgan 
stryka ”Intern samordning”. 

   
3.8 Justering av fullmäktigeprotokoll Föredras. 

 
Styrelsen beslutar 
 
att vidarebefordra ärendet till fullmäktige 

   
3.9 Motion – definition av studieplats Diskuteras. Funderingar kring ifall styrelsen 

håller med om definitionen som helhet och ifall 
det finns rum för ett enskilt dokument.  
 
Styrelsen beslutar 
 
att i motionssvar uppmana fullmäktige att lägga 
till definitionen av studieplats i åsiktsdokumentet 
eller 
att återremittera motionen 

   
3.10 Motion från Tore Isaksson, 

Salsa&Söndag 
Diskuteras. Inget som kårstyrelsen har vart 
inblandade i eller har mandat att detaljstyra. 
Finns dock en poäng i att ett ordentligt avtal bör 
skrivas, 
 
Styrelsen beslutar 
 
att uppmana fullmäktige att avslå motionen 
att uppmana Salsa&Söndag att upprätta ett 
tydligt avtal med Jaime Urgell där samtliga 
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parters rättigheter och skyldigheter specificeras 
 

   
3.11 Fullmäktiges arbetsutskotts 

handlingsplan 
Diskussion. Styrelsen anser att förslaget är gott. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att vidarebefordra motionen till fullmäktige  

   
3.12 Interpellation riktad till Natseks 

ordförande 
Läses. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att anse interpellationen besvarad 
att ärendet vidarebefordras till fullmäktige 

   
3.6 Propositionsförslag – stadgeändring, 

centrala presidiet 
Fortsättning. 
 
Konkretisering av potentiell arbetsfördelning för 
ordf./vice ordf. respektive 
organisationssekreterare. Genomgång av vad 
som skulle behöva förändras, i form av 
styrdokument och strukturer.  
 
Styrelsen beslutar 
 
att tillsammans med arbetsgruppen för 
organisationsförändringar skriva att-satser att 
föreslå för fullmäktige 

 
 

4 Diskussionsärenden  
   

4.1 Revidera uppdragspolicy med fokus på 
sjukskrivningar 
  

Diskussion kring behovet av tydligare strukturer 
vid sjukskrivningar/-anmälningar. Styrelsen positiv 
till att nya skrivelser behövs, kan beslutas om i 
organet vid senare tillfälle.  
 
Styrelsen beslutar  
 
att lämna punkten  
 

   
4.2 Heltidarekontrakt  Någon form av avtal behövs för 

heltidsarvoderade, för att tydliggöra rätt- och 
skyldigheter. Ett dokument att skriva under vid 
verksamhetsårets början. Styrelsen positiv i 
diskussion. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att lämna punkten 
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4.3 Diskussionsärende – närvaro i 
fullmäktige 

Styrelsen överens om problematiken, dock inte en 
fråga för organet. Skickas vidare till fullmäktige. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att lämna punkten 

   
4.4 Diskussionsärende – politiska 

kårföreningar 
Styrelsen visar förståelse för att diskussionen inte 
kom någonstans under förra 
fullmäktigesammanträdet. Skickas vidare till 
fullmäktige för ytterligare diskussion 
 
Styrelsen beslutar 
 
att lämna punkten  

   
4.5 Diskussionsärende – 

organisationssekreterare 
Kårstyrelsen ställer sig unisont positiva till 
diskussionspunkten, dock redan behandlat i 
proposition tidigare under mötet.  
 
Styrelsen beslutar 
 
att lämna punkten. 

   
4.6 Diskussionsärende – VFU Styrelsen tycker att motionen är intressant, 

motionärerna förväntar sig dock att läsaren har ett 
eget perspektiv på problemet sedan tidigare. 
Skillnad på VFU och faktiskt arbete diskuteras, 
ifall det är samma typ av kompetens som ges. 
Åsiktsdokumentet bör uppdateras med Göta 
studentkårs åsikter kring ämnet. 
 

 
 
 
 
 

5 Övriga frågor  
   

5.1 Inga övriga frågor föreligger. 
 

 

 
 

6 Mötets avslutande  
   

6.1 Mötesutvärdering 
 

Bra, produktivt, men långt möte. Fungerade bra 
att använda mötet som skrivtillfälle tillsammans. 
Kul att det händer saker! 

   
6.2 Mötets avslutande Mötet avslutas klockan 18.30 
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Mötesordförande  Mötessekreterare 

 
 
 

  

[Nora Myrne Widfors]  [Jesper Anttila] 
   
Justerare  

 
 
 

[Daiva Brazauskaite] 
 
 


