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 Närvarande – Styrelsen 
Fabian Lundgren     FFS 
Ingemar Svensson   FFS, valberedningen 
Elisabeth Öberg      FFS 
Malin Nilsson          FFS t.o.m. 18.35  
Fredrik Larsson       FFS injusterad fr.o.m. 
18.35 
Jari Rajala                Haga 
Tobias Molander     HVS  t.o.m 18.30 
Johan Salvén           MFG 
Maxim Fris             SLUG 
Sofia Karlsson        SLUG 
Sami Korpela          SLUG 
 

Närvarande – övriga 
Caroline Öhman     GUS ordförande 
Moa Neuman          GUS vice ordf. 
Camilla Ohlsson      mötesordförande 
Emma Spak             universitetsstyrelsen 
Jim-Alex Minorsson Hirschi 
universitetsstyrelsen t. o m. 18.35 
Susanne Persson      HVS ordf. 
Fredrik Larsson       suppleant FFS  
Martin Persson        suppleant FFS t.o.m. 
18.35 
Lina Söderström      Spionen, under § 4 
 

 Ärende Åtgärd 
 

§ 1 Preliminärer 
 

 

1.1 Mötets öppnande 
GUS ordförande Caroline Öhman öppnade 
mötet 17.42 
 

Antecknas 

1.2 Mötets behöriga utlysande 
Presidiet föreslog att mötet skulle förklaras 
behörigen utlyst 
 

Mötet beslöt 
- att förklara mötet behörigen utlyst. 

1.3 Presentationsrunda 
Mötesdeltagarna presenterade sig för 
varandra. 
 

Antecknas 

1.4 Val av mötesordförande 
GUS presidium föreslog Camilla Ohlsson. 
 

Mötet beslöt 
- att välja Camilla Ohlsson till 
mötesordförande. 

1.5 Val av justeringspersoner 
Jari Rajala föreslog sig själv. 
 
Maxim Fris föreslog sig själv. 
 

Mötet beslöt 
 
- att välja Jari Rajala och Maxim Fris till 
justeringspersoner. 

1.6 Justering av röstlängd 
10 röstberättigade ledamöter från 5 
medlemskårer befanns vara närvarande.  
 

Mötet befanns vara beslutsmässigt. 

1.7 Adjungeringar 
Presidiet föreslog öppet möte. 
 

Mötet beslöt 
 
- att hålla mötet öppet. 
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1.8 Godkännande av dag- och arbetsordning 

Martin Persson anmälde en rapport om 
lärarledd tid  
 
Tobias Molander föreslog att § 4 ska 
behandlas innan § 3 

Mötet beslöt 
 
- att godkänna dagordningen med 
föreslagna ändringar 
 
- att godkänna arbetsordningen. 
 

1.9 Föregående möte 
Presidiet föredrog vad föregående möte 
innehöll. 
 

Mötet beslutade 
 
- att godkänna föredragningen av 
föregående möte. 
 

§ 2 Rapporter 
 

 

2.1 Presentation av värdkår 
Susanne Persson presenterade HVS 
 

Mötet beslöt 
- att godkänna presentationen. 

2.2 Presidiet rapport – och skrivelse till 
universitetsstyrelsen  
Presidiet föredrog sin rapport, föredrog det 
svar som kommit från universitetsstyrelsen på 
skrivelsen och svarade på frågor från 
styrelsen. 
 

Mötet beslöt 
- att godkänna rapporten. 

2.3 Rapport från senaste 
universitetsstyrelsemötet 
Emma Spak rapporterade från senaste 
universitetsstyrelsemötet och svarar på frågor. 
 

Mötet beslöt 
- att godkänna rapporten. 

2. GUS relation till kårer som valt att stå 
utanför GUS 
MFG och FFS hade inkommit med en 
skrivelse angående GUS relation till kårer 
som valt att stå utanför GUS. Frågan 
kommer att diskuteras vidare på nästa möte. 
 

Mötet beslöt 
- att godkänna rapporten. 

2.6 Övriga rapporter 
Martin Persson föredrog en undersökning 
som FFS gjort om lärarledd tid efter 
Uppsalamodell. Han uppmanade alla kårer att 
göra något liknade för att gemensamt täcka in 
hela universitetet.  
 

Mötet beslöt 
- att godkänna rapporten. 

§ 3 Diskussionsärenden 
 

 

3.1 Utarbetande av översyn av kårstrukturen 
vid Göteborgs Universitet samt eventuella 
rättelser av Handboken för 
studentrepresentanter   
Presidiet arbetar med att ta fram en 
beskrivning av kårstrukturerna vid Göteborgs 

Mötet beslöt 
 
- att avsluta diskussionen. 
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Universitet, styrelsen diskuterade innehåll och 
utformning. Kårerna uppmanades att 
inkomma med kommentarer och rättelser, 
samma förfarande gäller Handboken för 
studentrepresentanter och eventuella sakfel i 
den.   
 

3.2 Gemensamt dokument för kårtillhörighet 
Maxim föredrog en dokumentsmall som 
SLUG och FFS gemensamt utarbetat för att 
precisera vilka kurser som hör till vilken kår. 
Mötet kom fram till att dokumentet ska ut på 
remiss. 
 

Mötet beslöt 
- att avsluta diskussionen. 

3.3 GUS verksamhetsplan – avstämning 
06/07 och inför 07/08  
GUS presidium föredrog verksamhetsplanen 
för 06/07 samt initierade en diskussion om 
verksamhetsplanen för 07/08.  
En idé att ta med sig som väcktes är att GUS 
bör ha arbetsutskott under styrelsen. Idéer till 
kommande verksamhetsplan var breddad 
tillgänglighet, samverkan, framtida 
studentinflytande och en öppen punkt för 
frågor som väcks under året. 
 

Mötet beslöt 
- att avsluta diskussionen. 

§ 4 Beslutsärenden 
 

 

.1 Götheborgske Spionen  
GUS presidium föredrog punkten. GUS har 
som huvudman för den Götheborgske 
Spionen att bland besluta om det ekonomiska 
resultatet för 2006 och ge ansvarsfrihet för 
tidningsföreningens styrelse.  
 

Mötet beslöt 
- att godkänna den ekonomiska 

berättelsen för tidningsföreningen 
den Götheborgske Spionen för 
2006 och att lägga densamma till 
handlingarna 

- att   godkänna verksamhetsberättelsen 
för tidningsföreningen den 
Götheborgske Spionen för 2006 
och att lägga densamma till 
handlingarna 

- att  lägga revisionsberättelsen för 
tidningsföreningen den 
Götheborgske spionen för 2006 till 
handlingarna. 

- att  ge tidningsföreningen den 
Götheborgske Spionens styrelse 
för 2006 ansvarsfrihet. 

- att  anse de fyra ovanstående  att-
satserna omedelbart justerade. 
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§ 6 Övriga frågor 

 
 

 Inga övriga frågor var anmälda. Antecknas 
 

§ 7 Mötesutvärdering 
 

 

 Synpunkter som framkom under 
mötesutvärderingen var: 
Bra möte, bra mötesordförande, man vill ha 
handlingarna dels som en kombinerad pdf 
och dels med handlingarna uppdelade, 
snabbt, småsegt, fin lokal, gott fika. 
 

Antecknas 

§ 8 Mötets avslutande 
 

 

 Mötesordförande Camilla Ohlsson avslutade 
mötet 19.45 

Antecknas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Moa Neuman 
Sekreterare 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Camilla Ohlsson  Maxim Fris  Jari Rajala 
Mötesordförande  Justeringsperson Justeringsperson 


