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Styrelsemöte 7 verksamhetsåret 2013/14 
 
 
Datum: 2014-03-12 
Tid: 
Plats: 

Kl. 16.17-18.09 
Centrummet, Studenternas hus 

Kallade: Göta studentkårs styrelse 
Närvarande: Rebecka Vilhonen*  

Malin Roos*  
Henry Drefeldt* 
Amanda Nylund* 
Nina Wålstedt* 
 
Jeanette Drotz, sekreterare  

 * = Röstberättigad 

 
§ Ärende Beslut/åtgärd 

 
1 Preliminärer  
   

1.1 Mötets öppnande och behöriga 
utlysande 
 
 

Rebecka Vilhonen öppnar mötet klockan 16.17. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att anse mötet behörigen utlyst. 

   
1.2 Val av mötesordförande, 

mötessekreterare, protokolljusterare 
Styrelsen beslutar 
 
att utse till 
mötesordförande: Rebecka Vilhonen 
mötessekreterare: Jeanette Drotz 
protokolljusterare: Amanda Nylund och Nina 
Wålstedt. 

   
1.3 Godkännande av föredragningslistan 

 
Henry Drefeldt föreslår att § 4.2 
Diskussion om Utrikespolitiska 
Föreningen behandlas före § 3.2 Beslut 
om bibehållande av kårföreningsstatus 
för Utrikespolitiska Föreningen.  
 
Malin Roos föreslår att under § 5 Övriga 
frågor lägga till § 5.1 Biobiljetter. 

Styrelsen beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan med 
föreslagna ändringar och tillägg. 

   
1.4 Adjungeringar Styrelsen beslutar 

 
att hålla öppet möte.  

   
1.5 Sluttid idag Styrelsen beslutar 

 
att sikta på klockan 18.00 som sluttid. 
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2 Anmälningar  
   

2.1 Rapport från kårstyrelsen 
 
Föredragande:  
 
Styrelsen diskuterar rapporten. 
 
Många nomineringar har inkommit inför 
kommande verksamhetsår, både på 
sektionerna och för Göta studentkår 
centralt.  
 
Amanda Nylund har varit med på ett av 
naturvetarsektionens styrelsemöten. De 
hade bland annat diskuterat 
mottagningen höstterminen 14. Tanken 
är att driva mottagningen i projektform, 
med en projektledare med en eventuell 
arvodering. De diskuterade även hur en 
mall för ersättning för 
studentrepresentanter på 
naturvetenskapliga fakulteten bör 
utformas. I dag är det mycket olika 
mellan de olika institutionerna.  
 
Malin Roos rapporterar från Göteborgs 
universitets studentkårer (GUS). Just nu 
läggs en hel del fokus på konflikten som 
blivit mellan GUS, handelshögskolans 
studentkår och juridiska fakulteten. 
Övriga kårer försöker medla och reda ut 
frågan. Viktigt att poängtera är att 
kårerna fortfarande bra relation med 
varandra.  
 
Henry Drefeldt rapporterar från 
Göteborgs förenade studentkårer 
(GFS). Planeringen av Valborgsfirandet 
går framåt. 

Styrelsen beslutar 
 
att lägga rapport från kårstyrelsen till 
handlingarna. 

   
2.2 Rapport av per capsulam-beslut 

 
Föredragande: Rebecka Vilhonen 

Styrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

   
2.3 Övriga rapporter  

 
 

3 Beslutsärenden  
   

3.1 Beslut om deltagande i IQs Styrelsen beslutar 



 

 

Styrelsemötesprotokoll 

 

 
 
Göta studentkår 

 
031-708 44 40 

Götabergsgatan 17  exp@gota.gu.se 
411 34 Göteborg www.gotastudentkar.se 

 

Sida 3/6

studentsatsning 
 
Föredragande: Rebecka Vilhonen 
 
 IQ är ett fristående dotterbolag till 
Systembolaget, och har som syfte att 
främja folkhälsan med extra fokus på 
alkohol.  IQ har varit i kontakt med Göta 
studentkår för ett eventuellt deltagande i 
IQs studentsatsning.  
 
Styrelsen diskuterar frågan. De anser 
att projektet är bra då det syftar till att i 
första hand väcka en medvetenhet kring 
alkoholkonsumtion, det är den dåliga 
alkoholkulturen som ifrågasätts. 
Styrelsen anser även att projektets 
upplägg är bra och handfast. 

 
att Göta studentkår skall delta i IQs 
studentsatsning under år 2014/2015. 

 
 

4 Diskussionsärenden  
   

4.2 Diskussion om Utrikespolitiska 
Föreningen 
 
Föredragande: Henry Drefeldt 
 
Henry Drefeldt har haft möte med 
Utrikespolitiska föreningen, på deras 
begäran. På mötet lyfte de frågan kring 
krav på medlemskap i Göta studentkår 
för kårföreningsstatus, vilket 
utrikespolitiska föreningen inte anser att 
de kan kräva av sina medlemmar, och 
önskar undantag för detta. 
 
Styrelsen diskuterar ärendet. De anser 
att dokumentet Regler för kårföreningar 
ska gälla lika för alla Göta studentkårs 
kårföreningar. De anser inte att något 
undantag ska göras. 
 
I Regler för kårföreningar står det att en 
kårförening ska bestå ” till största del av 
Göta studentkårs nuvarande eller före 
detta medlemmar.” Med Före detta 
avses ”före detta medlem av FFS, 
SLUG och Haga studentkår samt de 
tidigare studentkårer som uppgått i 
dessa”. Utrikespolitiska föreningen har 
missuppfattat kravet på medlemskap, de 
antar att kravet lyder att hälften av 
medlemmarna i Utrikespolitiska 
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föreningen ska vara nuvarande 
medlemmar i Göta studentkår.  
 
Styrelsen bedömer det som troligt att 
Utrikespolitiska föreningen uppfyller 
kravet på medlemskap, och har inte för 
avsikt att begära in medlemsmatrikel för 
kontroll.  
 
En revidering av Regler för 
kårföreningar kan vara aktuell, men 
styrelsen menar att det är en annan 
diskussion som får tas på senare 
styrelsemöte.  

 
    

3 Beslutsärenden forts.  
   

3.2 Beslut om bibehållande av 
kårföreningsstatus för Utrikespolitiska 
Föreningen 
 
Föredragande: Henry Drefeldt  
 
Utrikespolitiska föreningen har inkommit 
med alla de handlingar som krävs för att 
få bibehållen kårföreningsstatus. 

Styrelsen beslutar 
 
att bevilja Utrikespolitiska föreningen bibehållen 
kårföreningsstatus, då föreningen uppfyller alla 
krav. 

   
3.3 Beslut om bibehållande av 

kårföreningsstatus 
 
Föredragande: Henry Drefeldt 
 
Sedan handlingarna skickats ut har 
Filosofiska fakultetens fotoförening 
(FFFF) de inkommit med de handlingar 
som krävs för bibehållen 
kårföreningsstatus. Henry Drefeldt 
föreslår därför att till liggande att-sats 
bifoga bibehållen kårföreningsstatus 
även för Filosofiska fakultetens 
fotoförening. 
 
Styrelsen diskuterar hur de ska hantera 
de föreningar som inte inkommit med 
ansökan om bibehållande av 
kårföreningsstatus. Diskussionen landar 
i att föreningarna ska kontaktas, och att 
frågan därefter behandlas på 
kommande styrelsemöte. De föreningar 
som ej inkommit med ansökan är 
Tongångarne, Salsa & Söndag, 
Psykpuben och Bajsnödigt. 

Styrelsen beslutar 
 
att bevilja följande av Göta studentkårs 
kårföreningar bibehållen kårföreningsstatus: 
Göteborgs Akademiska Symfoniorkester  
Filosofiska fakultetens fotoförening samt 
 
att resterande föreningar har tid på sig till nästa 
styrelsemöte att inkomma med fullständig 
ansökan om bibehållande av kårstatus. 
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Rebecka Vilhonen yrkar att resterande 
föreningar har tid på sig till nästa 
styrelsemöte att inkomma med 
fullständig ansökan om bibehållande av 
kårstatus. 

 
 

4 Diskussionsärenden forts.  
   

4.1 Verksamhetsplanen och budgetarbete 
för verksamhetsåret 2014-2015 
 
Föredragande: Malin Roos   
 
Ärendet föredras muntligt. 
 
Det kommer troligen inte att bli några 
stora förändringar i budgeten för 
2014/15, jämfört med budgeten för 
2013/14. Den preliminära budgeten 
pekar på ett underkott om  ca 600000 kr 
även för 2014/15. 
 
Styrelsen diskuterade möjligheten att 
införa ett medlemskap som täcker tre år. 
Rebecka Vilhonen kommer undersöka 
om det är genomförbart, hur intäkten i 
så fall bör fördelas över åren samt ta 
fram en budget med de tre typerna av 
medlemskap. 
  
Grundstommen för verksamhetsplan för 
2014/15 är framtagen i och med arbetet 
med dokumentet Göta studentkår på tre 
års sikt. Arbetsgruppen för verksam.   

 
 
 
 

 
 

5 Övriga frågor  
    

5.1 Biobiljetter 
 
Malin Roos önskar få styrelsens åsikt om 
att Göta studentkår erbjuder sina 
medlemmar att köpa biobiljetter för 
rabatterat pris, via Göta studentkår. 
Styrelsen tycker att det är en bra idé och 
uppmuntrar Malin Roos att undersöka 
det vidare. 

 

 
 

6 Mötets avslutande  
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6.1 Mötesutvärdering 
 
Bra och kort möte. 

 

   
6.2 Mötets avslutande 

 
Rebecka Vilhonen avslutar mötet klockan 
18.09.  

 

 
   
Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Rebecka Vilhonen  Jeanette Drotz 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Nina Wålstedt  Amanda Nylund 
 
 


