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Styrelsemöte 8 verksamhetsåret 2013/14

Datum:
Tid:
Plats:
Kallade:
Närvarande:

2014-04-07
Kl. 16.16-20.04
Centrummet, Studenternas hus
Göta studentkårs styrelse
Rebecka Vilhonen*
Malin Roos*
Henry Drefeldt*
Amanda Nylund*
Nina Wålstedt*
John Leidzén, valberedningen, från och med § 4.1
Daniel Brandt, ordförande humanistsektionen, från och med § 3.1.4
Jeanette Drotz, sekreterare
* = Röstberättigad

§

Ärende

1

Preliminärer

1.1

Mötets öppnande och behöriga
utlysande

Beslut/åtgärd

Rebecka Vilhonen öppnar mötet klockan 16.16.
Styrelsen beslutar
att anse mötet behörigen utlyst.

1.2

Val av mötesordförande,
mötessekreterare, protokolljusterare

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

1.3

1.4

Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar

Rebecka föreslår att under § 4
Diskussionsärenden lägga till § 4.1
Politisk debatt samt § 4.2 GUS.

att godkänna föredragningslistan med
föreslagna tillägg.

Adjungeringar

Styrelsen beslutar
att hålla öppet möte.

1.5

Sluttid idag

Styrelsen beslutar
att sikta på klockan 18.30 som sluttid.
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2
2.1

Anmälningar
Rapport från presidiet

Styrelsen beslutar

Föredragande:

att lägga rapport från presidiet till handlingarna.

Styrelsen diskuterar rapporten.
2.2

Rapport från sektionerna

Styrelsen beslutar

Föredragande: Rebecka Vilhonen

att lägga rapporten till handlingarna.

Utbildningsvetenskapliga sektionen har
inkommit med rapport efter det att
handlingarna skickades ut.
Verksamheten där flyter på.
2.3

Övriga rapporter
Inga övriga rapporter finns.

3
3.1

3.1.1

Beslutsärenden
Beslut om handlingar till konstituerande
fullmäktigemöte 2014/2015
Fullmäktiges arbetsordning

Styrelsen beslutar

Föredragande: Henry Drefeldt

att föreslå fullmäktige att anta Fullmäktiges
arbetsordning för verksamhetsåret 2014/15.

Layouten diskuterades av dokumentet
diskuterades, styrelsen anser att det bör
tillgänglighetsanpassa. De anser dock
att det är att se som en redaktionell
ändring.
3.1.2

Medlemsavgift för verksamhetsåret
2014/15
Föredragande: Rebecka Vilhonen
Medlemsavgift för en längre tid som
tidigare har diskuterats, är svårt att lösa
administrativt. Frågan måste därför
utredas mer innan det införs.

3.1.3

Styrelsen beslutar
att föreslå Göta studentkårs fullmäktige att
fastställa kostnaden för medlemskap i Göta
studentkår till 125 SEK för en termin samt till
200 SEK för två terminer.

Budget för verksamhetsåret 2014/15

Styrelsen beslutar

Föredragande: Rebecka Vilhonen

att uppdra till Rebecka Vilhonen att göra
ändringar i budgeten utifrån styrelsens
diskussion samt

Budgeten har skickats ut som
kompletterande handling.
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Budgeten är lagd utifrån tidigare års
resultat samt förväntat antal studenter
samt medlemmar. Resultaten visar på
en förväntad förlust på ca 274000.
Summan kan komma att justeras.

att föreslå fullmäktige att fastslå förslaget till
budget för verksamhetsåret 2014/15 efter gjorda
ändringar.

Styrelsen går igenom budgeten för varje
post.
Antalet medlemmar är satt utifrån
dagens medlemsantal, samt en viss
ökning. Dock kom uppgifterna om
medlemsantalet sent, de siffror som
finns i budgeten är inte de aktuella.
Styrelsen anser att detta, samt
medlemsintäkterna, ska justeras.
Pub- och eventkommittén har två poster
för Övrigt i sin budget, vilket bör tas
bort. Deras budget bör ses över i helhet
och jämföras mot tidigare års resultat
för en rimlighetsbedömning samt göras
mer tydlig att följa. Styrelsen
diskuterade Pub- och eventkommitténs
ekonomihantering i stort.
Posten för porto bör ses över.
Kostnaden för löner han minskat då det
bara är budgeterar för tre tjänstemän
mot tidigare fyra. Denna siffra är dock
osäker beroende på om en
nyanställning kommer ske eller ej.
Kostnaden för försäkringar ska justeras
efter det förändrade antalet anställda.
Sektionernas budgetar diskuterades.
Medlemsintäkterna ska justeras efter
aktuellt medlemsantal. Styrelsen
föreslår att mottagningen läggs in för
respektive sektion. Kostnaderna för
arvodering bör ses över för respektive
sektion så att den är korrekt.
Sektionerna har lagt budgetar som
hamnar på plus, styrelsen anser att de
bör sträva mot nollresultat samt att
budgetarna därför bör justeras.
Styrelsen föreslår att uppdra till
Rebecka Vilhonen att göra ändringar i
budgeten utifrån styrelsens diskussion.
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3.1.4

Verksamhetsplan för verksamhetsåret
2014/15
Föredragande: Henry Drefeldt

Styrelsen beslutar
att uppdra till Henry Drefeldt att göra ändringar i
verksamhetsplanen utifrån styrelsens
diskussion.

Layouten diskuterades.
Styrelsen önskar en omformulering av
texten tillhörande Delmål: Utreda
placeringen av likvida medel under
rubriken Prioriterade mål: Göta
studentkår skall hålla en god ekonomi
till mer positiva ordalag.

att föreslå fullmäktige att fastslå förslaget till
verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014/15
efter gjorda ändringar.

I brödtexten sägs det att
verksamhetsplanen har två delmål,
medan den innehåller tre delmål. Detta
måste justeras.
Styrelsen föreslår att uppdra till Henry
Drefeldt att göra ändringar i
verksamhetsplanen utifrån styrelsens
diskussion.
3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

Val av kårpresidium

Styrelsen beslutar

Föredragande: Rebecka Vilhonen

att § 3.1.5-§ 3.1.7 tas i klump

Amanda Nylund föreslår att § 3.1.5 Val
av kårpresidium - § 3.1.7 Val av
verksamhetsrevisor tas i klump

att lägga fram valberedningens förslag till
fullmäktige.

Val av två till sex övriga ledamöter i
kårstyrelsen

Styrelsen beslutar

Föredragande: Rebecka Vilhonen

att lägga fram valberedningens förslag till
fullmäktige.

Val av verksamhetsrevisor

Styrelsen beslutar

Föredragande: Rebecka Vilhonen

att lägga fram valberedningens förslag till
fullmäktige.

Val av godkänd ekonomisk revisor

Styrelsen beslutar

Föredragande: Rebecka Vilhonen

att föreslå fullmäktige att välja Gunilla Lönnbratt,
auktoriserad revisor, till Göta studentkårs
ekonomiska revisor för verksamhetsåret
2014/2015.

Val av valberedning

Styrelsen beslutar

Föredragande: Rebecka Vilhonen

att uppdra till Rebecka Vilhonen att göra
redaktionella ändringar i försättsbladet samt
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Styrelsen diskuterade försättsblad et.
De önskar att ärendet förtydligas mer till
fullmäktige och föreslår att uppdra till
Rebecka Vilhonen att göra redaktionella
ändringar i försättsbladet
3.1.10

Val av ordförande och övriga ledamöter
av doktorandsektionens styrelse
Föredragande: Rebecka Vilhonen
Amanda Nylund föreslår att § 3.1.10 Val
av ordförande och övriga ledamöter av
doktorandsektionens styrelse - §.1.15
Val av ordförande och övriga ledamöter
av utbildningsvetenskapliga sektionens
styrelse tas i klump.

3.1.11

Val av ordförande och övriga ledamöter
av humanistsektionens styrelse
Föredragande: Rebecka Vilhonen

3.1.12

Val av ordförande och övriga ledamöter
av IT-sektionens styrelse
Föredragande: Rebecka Vilhonen

3.1.13

Val av ordförande och övriga ledamöter
av naturvetarsektionens styrelse
Föredragande: Rebecka Vilhonen

3.1.14

Val av ordförande och övriga ledamöter
av samhällsvetenskapliga sektionens
styrelse

att föreslå fullmäktige att vakantsätta alla poster
i valberedningen.

Styrelsen beslutar
att § 3.1.10 Val av ordförande och övriga
ledamöter av doktorandsektionens styrelse §.1.15 Val av ordförande och övriga ledamöter
av utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse
tas i klump samt
att lägga fram sektionsvalberedningens förslag
till fullmäktige.

Styrelsen beslutar
att lägga fram sektionsvalberedningens förslag
till fullmäktige.
Styrelsen beslutar
att lägga fram sektionsvalberedningens förslag
till fullmäktige.
Styrelsen beslutar
att lägga fram sektionsvalberedningens förslag
till fullmäktige.
Styrelsen beslutar
att lägga fram sektionsvalberedningens förslag
till fullmäktige.

Föredragande: Rebecka Vilhonen
3.1.15

Val av ordförande och övriga ledamöter
av utbildningsvetenskapliga sektionens
styrelse

Styrelsen beslutar
att lägga fram sektionsvalberedningens förslag
till fullmäktige.

Föredragande: Rebecka Vilhonen
3.1.16

Dagordning till konstituerande
fullmäktige
Föredragande: Rebecka Vilhonen

Styrelsen beslutar
att lägga fram den föreslagna dagordningen till
fullmäktige.

Styrelsen fördelade föredragandet av
punkterna mellan sig. De önskar även
en genomgång av dokumentet Koll på
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mötet, men väljer att lägga det före
själva mötet.
3.1.17

Koll på mötet

Styrelsen beslutar

Föredragande: Rebecka Vilhonen

att uppdra till presidiet att tillgänglighetsanpassa
dokumentet utifrån styrelsens diskussion

Styrelsen diskuterade dokumentet. De
önskar att det tillgänglighetsanpassas,
både texten och organisationsmodellen.
3.2

Beslut om bibehållande av
kårföreningsstatus
Föredragande: Henry Drefeldt
FFFF har fått bibehållen
kårföreningsstatus vid tidigare
kårstyrelsemöte.

3.3

4.1

Styrelsen beslutar
att bevilja följande av Göta studentkårs
kårföreningar bibehållen kårföreningsstatus:
Salsa&Söndag
Tongångarne

Beslut om retroaktiv arvodering

Styrelsen beslutar

Föredragande: Rebecka Vilhonen

att arvodera Adam Ekberg för sitt arbete under
mottagningen med 3097 kr. Pengarna ska tas
från fakultetens mottagningsbidrag.

Styrelsen diskuterade ärendet.

4

att till handlingarna till konstituerande
fullmäktigemötet bifoga Koll på mötet

Diskussionsärenden
Politisk debatt
Föredragande: Daniel Brandt
24 april anordnar Poliforum en debatt
mellan all riksdagspartiers
ungdomsförbund. Även SDU är
inbjudna. Frågan har nu uppstått vem
eller vilken organisation som ska ses
som ansvarig för inbjudan, och därmed
ansvara för den diskussion som
uppkommit och kan förväntas uppstå.
Styrelsen anser att de i enlighet med
Göta studentkårs värdegrund själva kan
välja att agera, fullmäktige behöver inte
tillfrågas. Det finns förberedda
uttalanden i frågan om så skulle
behövas.
Det finns dock vissa oklarheter kring hur
kopplingen mellan Göta studentkår och
Poliforum ser ut, vilket är viktigt när det
kommer till hur ansvars- och
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kostnadsfördelningen för arrangemanget
blir. Styrelsen menar att Göta studentkår
kan stå som ansvarig, och då ta det
ansvar som följer, men att de då ska stå
som arrangör. Om arrangemanget ska
ses som ett samarrangemang mellan
flera aktörer, ska samarbetsavtal
tecknas.
Presidiet kontaktar Poliforum för att reda
ut frågan, samt, om så krävs, teckna
eventuella avtal.
4.2

GUS
Styrelsen stryker punkten.

5

Övriga frågor

5.1

Övriga frågor
Inga övriga frågor finns.

6
6.1

Mötets avslutande
Mötesutvärdering
Bra, om än längre möte än beräknat.

6.2

Mötets avslutande
Amanda Nylund avslutar mötet klockan
20.04.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Amanda Nylund

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Rebecka Vilhonen

Nina Wålstedt
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