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Protokoll: Kårstyrelsemöte 6
Verksamhetsåret 2020/21
Datum: 2020-12-14
Tid: 10.00
Plats: Zoom
Kallade: Kårstyrelsen 20/21, kallelse@gota.gu.se
Närvarande: Sandra Magnusson* Araz Farkosh*, Sara Bergh (till § 4.5)*, Louise Källström*,
Ebba Callenberg*, Arvid Danielsson*, Olle Anthin*, Daniel Johansson*, Lovisa Theander*,
Felix Larsvik*, Ertan Kantur.
*=Röstberättigade

§1

Preliminärer

§ 1.1

Mötets öppnande och behöriga utlysande
Föredragande: Sandra Magnusson

Sandra Magnusson öppnar mötet klockan

Kårstyrelsen beslutar

10.01.
att finna mötet behörigen utlyst.

§ 1.2

Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare
Föredragande: Sandra Magnusson

Förslag till beslut

Kårstyrelsen beslutar

att välja Sandra Magnusson till

att välja Sandra Magnusson till

mötesordförande.

mötesordförande.

att välja Sara Bergh till mötessekreterare.

att välja Sara Bergh till mötessekreterare.
(Olle Anthin förde protokoll från § 5.1)

att välja Louise Källström och Felix Larsvik
till justerare av dagens protokoll.
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att välja till Louise Källström och Felix
Larsvik till justerare av dagens protokoll.

§ 1.3

Godkännande av föredragningslistan
Föredragande: Mötesordförande

Förslag till beslut

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan.

att godkänna föredragningslistan med
föreslagen ändring.

Mötespresidiet föreslår att behandla § 4.5
direkt efter preliminärerna.
Mötespresidiet föreslår att behandla § 5.4
först utan diskussionsärendena.

§ 1.4

Adjungeringar
Föredragande: Mötesordförande

Förslag till beslut

Kårstyrelsen beslutar

att hålla ett öppet möte med undantag

att hålla ett öppet ett möte med undantag

under § 4.5. Under § 4.5 kommer berörda

under § 4.5. Under § 4.5 kommer berörda

parter att adjungeras in.

parter att adjungeras in.

§ 1.5

Föregående mötesprotokoll
Föredragande: Kårpolitisk sekreterare

Föregående mötesprotokoll är ännu ej

Kårstyrelsen beslutar

justerat på grund av omständigheterna
med Covid-19. Detta kommer att lösas

att lämna punkten.

inom kort.

§ 1.6

Sluttid idag
Föredragande: Mötesordförande

Förslag till beslut

Kårstyrelsen beslutar

att sikta på 12.00.

att sikta på 12.00.
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§2

Rapporter

§ 2.1

Aktuella händelser
Föredragande: Presidiet

Ha en säker jul, i linje med restriktioner.

Kårstyrelsen beslutar

Kårstyrelsen önskar rapport från mötet

att lägga rapporten till handlingarna.

med utbildningsenheten. Kårordförande
ska ordna detta.

§3

Valärenden

§ 3.1

Val till GUS styrelse
Föredragande: Presidiet

Förslag till beslut

Kårstyrelsen beslutar

att entlediga Felix Larsvik som ledamot i

att entlediga Felix Larsvik som ledamot i

GUS styrelse.

GUS styrelse.

att välja Daniel Johansson som ledamot i

Att välja Daniel Johansson som ledamot i

GUS styrelse.

GUS styrelse.

att välja Felix Larsvik till ersättare i GUS

att välja Felix Larsvik till ersättare i GUS

styrelse.

styrelse.

§ 3.2

Val till Humanistsektionens styrelse
Föredragande: Daniel Johansson

Förslag till beslut

Kårstyrelsen beslutar

att välja Michaela Andersson till ledamot i

att välja Michaela Andersson till ledamot i

Humanistsektionens styrelse.

Humanistsektionens styrelse.

att direktjustera punkten.

att direktjustera punkten.
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§4

Beslutsärenden

§ 4.1

Översyn av arvoderingsdokument
Föredragande: Presidiet

Förslag till beslut

Kårstyrelsen beslutar

att uppdra till Engström & Hellman

att uppdra till Engström & Hellman

Advokatbyrå AB att göra en översyn av

Advokatbyrå AB att göra en översyn av

arvoderingsdokument, översynen får ta

arvoderingsdokument, översynen får ta

maximalt 6 timmar (14 250 kronor).

maximalt 6 timmar (14 250 kronor).

Kostnaden ska belasta budgetposten:

Kostnaden ska belasta budgetposten:

Verksamhet.

Verksamhet.

§ 4.2

Arvodering av talman
Föredragande: Presidiet

Förslag till beslut

Kårstyrelsen beslutar

att talmanspresidium vid Göta studentkårs

att talmanspresidium vid Göta studentkårs

fullmäktigemöten för verksamhetsåret
20/21 arvoderas med 700:- per möte.
Arvode betalas ut när protokoll är justerat.
Arvode betalas ej ut om talmanspresidiet
utgörs av Göta studentkårs

fullmäktigemöten för verksamhetsåret
20/21 arvoderas med 700:- per möte.
Arvode betalas ut när protokoll är justerat.
Arvode betalas ej ut om talmanspresidiet
utgörs av Göta studentkårs

heltidsarvoderade.

heltidsarvoderade.

att retroaktivt betala ut arvode till

att retroaktivt betala ut arvode till

talmanspresidium för fullmäktigemöten 1, 2
och 3 verksamhetsåret 20/21.

§ 4.3

talmanspresidium för fullmäktigemöten 1, 2
och 3 verksamhetsåret 20/21.

Bonsai Campus
Föredragande: Presidiet

Förslag till beslut

Kårstyrelsen beslutar

att använda Bonsai Campus för att

att använda Bonsai Campus för att

marknadsföra event från och med hösten

marknadsföra event från och med hösten

2021, men med testperiod under våren 2021.

2021, men med testperiod under våren 2021.
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§ 4.4

Studieblocket
Föredragande: Felix Larsvik

Förslag till beslut

Kårstyrelsen beslutar

att säga upp avtalet med Studieblocket.

att säga upp avtalet med Studieblocket.
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§5

Diskussionsärenden

§ 5.1

Aktieägandet GFS/GSF
Föredragande: Sandra Magnusson, Sara Bergh & Erika Darljung

Sandra ursäktar att alla handlingar inte har
kommit och vi kommer behöva ta upp
detta igen.
Frågan kommer att behöva tas i
fullmäktige till våren och då är det bra om
vi har diskuterat och tittat på det lite mer
gediget. Vi har möjlighet att diskutera
detta efter julledigheten.
Arvid tycker att det är svårt att förstå vad
det innebär trots underlaget. Behöver en
genomgång av t.ex. Erika där det gås
igenom innan vi tar ställning.
Araz och Sandra tar med sig till nästa
kårstyrelsemöte att få en dragning av Erika.

§ 5.2

Form för rapportering från råden
Föredragande: Presidiet

I dagsläget så är råden kopplade direkt till
kårstyrelsen och trots att många sitter i
både råd och styrelse behöver vi någon
formalia för hur rapporteringen ska ske till
kårstyrelsen. Ska det ske skriftligt/muntligt?
Ska detta ske under rapporter? Med vilket
tidsspann?
Arvid påpekar att alla som är ordförande
för råden finns inte representerade i
kårstyrelsen t.ex. Tobias för
kommunikationsrådet. Då kräver det att
denne kan vara med på kårstyrelsemöten.
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Därför kanske skriftligt är att föredra och
att det kommer typ en gång i månaden
och att det finns som stående punkt på
mötet så att alla kan läsa på.
Felix tycker tvärtom, kan vara en
rapportpunkt som sköts muntligt. Kan man
inte vara med på mötet kan det skickas
skriftligt.
Nackdelen med en muntlig del är att
punkten kan ta mycket tid om vi ska göra
det ordentligt. Så det borde finnas med
som punkt för att kunna ta upp saker som
ska tas i helgrupp men att det går att läsa
underlagen innan.
Kanske kan det vara en muntlig standard
men om rådet upplever att det behövs ska
detta skickas in som en handling men att
det inte ska vara utgångspunkten. Om det
är saker som behöver diskuteras borde det
tas som en diskussionspunkt.
Arvid föreslår att vi testar muntlig
genomgång och så ser vi om det blir
tillräcklig information. Kårstyrelsen ställer
sig positivt till detta.

§ 5.3

Arvoderingar för heltidare med studentrepresentantsuppdrag
Föredragande: Presidiet

Sandra informerar om presidiet, Sara och
Arvid har haft möte med
verksamhetsrevisor. Detta gav inga riktigt
nya insikter då han också var osäker om
beslutet ligger hos kårstyrelsen eller
fullmäktige, men att båda är acceptabla.
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Arvid påpekar att de flesta på sektion
känner att de gick på uppdraget med
premissen att de ska få arvodet och nu
ändras detta. Det känns lite oseriöst från
en organisation. Vi var osäkra med praxis.
Nu för detta år gör vi som vi har gjort innan
och sen sätter oss ner och tar ett
välgrundat beslut för nästa år.
Frågan behandlas sent för att det är först
nu vi fått underlag för detta.
Olle har inte fått samma syn som de andra
och tycker det obekvämt att beslutet tas i
kårstyrelsen.
Flera anser att när vi haft en praxis så är
det konstigt att ta ett nytt beslut nu.
Däremot kan vi ta ett nytt beslut för resten
av året. Eftersom det står i
arbetsbeskrivningen ska det inte ges
ytterligare arvode i framtiden.
Vi utgår ifrån att höstterminens arvode ska
betalas ut till de som gått på möten. Detta
är en diskussionspunkt men vi utgår från
detta till senare beslut.
Flera personer ser att frågan har blivit
någon infekterad. Louise tycker att det är
viktigt att vi diskuterar, men det blir väldigt
personligt och kanske kan vara bra att ta
till fullmäktige.
Det finns delade meningar om var beslutet
ska fattas.
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§ 5.4

Julgåvor sektionsstyrelseledamöter
Föredragande: Presidiet

Louise lyfte att det hade varit roligt om vi
gav gåvor till arbetsmarknadsansvarige
och då tänkte presidiet (Araz) att vi skulle
kunna ge hela sektionsstyrelserna en gåva.
Vi har budget för detta då vi inte har
spenderat så mycket.
Louise förtydligar att syftet inte var att bara
ge arbetsmarknadsansvarige men det var
dem hon tänkt på. Hon säger också att
detta ska komma från hela Göta som
organisation.
Felix tycker att det är en jättebra idé, vi
behöver våra styrelser och ska visa dem
uppskattning. Han poängterar att vi ger
något som inte kräver att personen tar sig
till en fysisk butik.
Presentkort på en bokhandel (som har
nätbutik) föreslås och ungefärligt belopp
sätts till 100-200 kronor.
Styrelsen uttrycker sig positivt.

§6

Övriga frågor
Inga övriga frågor föreligger.

§7

Mötets avslutande

§ 7.1

Mötesutvärdering
Föredragande: Mötesordförande

Tunga diskussioner, men bra möte.
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§ 7.2

Nästa möte
Föredragande: Mötesordförande

Kårordförande kommer kalla till nästa
kårstyrelsemöte någon gång i början av
januari.

§ 7.3

Mötets avslutande
Föredragande: Mötesordförande

Sandra Magnusson avslutar mötet klockan
12.13.

Justering av protokoll

Sandra Magnusson,

Sara Bergh,

Mötesordförande

Mötessekreterare

Louise Källström,

Felix Larsvik,

Justerare

Justerare
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