
Protokoll fört vid Göteborgs 
Universitets Studentkårers 
styrelsemöte 19 september 
Nya Pedagogen 
 

 

Närvarande – Styrelsen 
 
Malin Nilsson FFS  
Ingemar Svensson FFS 
Fabian Lundgren FFS 
Elisabeth Öberg FFS 
Jakob Isaksson HVS (-5.1) 
Johan Salvén  MFG 
Maxim Fris  Slug 
Sofia Karlsson Slug  
Sami Korpela  Slug  
Jesper Tullback HDK(-5.1) 
Sara Johansson Haga 

Närvarande – övriga 
 
Caroline Öhman GUS ordf. 
Moa Neuman  GUS vice ordf. 
Johanna Lärkner mötesordf. 
Lina Bergman mötessekr. 
Martin Persson  FFS 
Gustav Öberg FFS 
Henrik von Sydow MFG 
Eva Klingnäs  SLUG 
Andreas Bjurström GUST (4.1) 
Maria Kanflo  GUST (4.1) 
Ellinor Samuelsson GUST (4.1) 
Mikael Gustafsson Kand. (-3.1) 
Ylva Mattsson-Wallinder Kand. (-3.1) 
Lina Söderström Spionen 

 
 
1. Preliminärer 
 

 

1.1 Mötets öppnande 
GUS ordförande Caroline Öhman öppnade 
mötet kl. 17.15. 
 

 

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

 
Mötet beslöt enligt presidiets förslag 
- att förklara mötet behörigen utlyst. 
 

1.3 Val av mötesordförande 
GUS presidium föreslog mötet att välja 
Johanna Lärkner till mötesordförande. 
 

Mötet beslöt enligt presidiets förslag  
- att välja Johanna Lärkner till mötes-
ordförande. 
 

1.4 Val av justeringspersoner 
Presidiet föreslog mötet att välja Sara 
Johansson och Johan Salvén till 
justeringspersoner.   
 

Mötet beslöt 
- att välja Sara Johansson och Johan Salvén 
till justeringspersoner.  

1.5 Val av mötessekreterare 
Presidiet föreslog mötet att välja Lina 
Ersborg till mötessekreterare för 
verksamhetsåret 2006-2007.  
 

Mötet beslöt 
- att välja Lina Ersborg till mötessekreterare 
för verksamhetsåret 2006-2007. 

1.6 Justering av röstlängd 
12 röstberättigade ledamöter från 6 
medlemskårer befanns vara närvarande. 
  

 
Mötet befanns vara beslutsmässigt 



1.7 Adjungeringar 
Presidiet föreslog öppet möte. 
 

Mötet beslöt  
- att ha öppet möte. 

1.8 Godkännande av dag- och 
arbetsordning 
Presidiet föreslog tillägg av punkt 3.2: Val av 
sakrevisorer.  
 
1.9 Summering av föregående möte 
Lina berättade vad som hade diskuterats på 
föregående möte.  

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

 
 
2. Rapporter  

 
2.1 Presidiets rapport  
Caroline redogjorde för presidiets arbete sedan 
början av verksamhetsåret. 
 
2.2 Övriga rapporter 
Maxim informerade om arbetsgruppen för 
gemensam administration. Kårerna har fått 
serverplats hos GU och Maxim kommer att 
skicka ut instruktioner för hur man kommer åt 
den.  
Sofia informerade om värdkåren SLUG och 
dess verksamhet.  
   

 
 
 

 
3. Val 
 

 

3.1 Fyllnadsval 
 
Universitetsstyrelsen, 1 ersättare 
Valberedningen förordade Emma Spak. 
Mikael Gustafsson lyfte nomineringen av sig 
själv. 
Moa Neuman yrkade på sluten omröstning. 
 
 
Kommittén för jämställdhets-, jämlikhets- 
och likabehandlingsfrågor, 1 ordinarie 
Valberedningen förordade Ylva Mattsson-
Wallinder.  
 
 
Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, 1 
ersättare 
Valberedningen förordade Ylva Mattsson-
Wallinder.  
 
 

 
 
Mötet beslöt efter sluten omröstning 
- att välja Emma Spak till 
studentrepresentant, ersättare, i 
universitetsstyrelsen. 
 
 
 
Mötet beslöt 
- att välja Ylva Mattsson-Wallinder till 
studentrepresentant i Kommittén 
jämställdhets-, jämlikhets- och 
likabehandlingsfrågor.  
 
Mötet beslöt 
- att välja Ylva Mattsson-Wallinder till 
studentrepresentant, ersättare, i Göteborgs 
Miljövetenskapliga Centrum. 
 
 



Regelverkskommittén, 1 ordinarie 
Valberedningen förordade Sofia Karlsson.  
 
 
Disciplinnämnden, 1 ersättare 
Valberedningen förordade Moa Neuman. 
 
 
 
Fondstyrelsen, 1 ordinarie 
Valberedningen förordade Bile Daar.  
 
 
Utbildningsberedningen, 2 ordinarie 
Valberedningen förordade Martin Persson 
och Marie Fahlén. 
 
 
Distansutbildningsrådet, 1 ordinaire 
Valberedningen förordade Sonja Miladinovic. 
 
 
 
Forskarutbildningsberedningen, 2 
ordinarie 
Valberedningen förordade Marie Fahlén. 
 
  
Kursportalens förvaltningsgrupp, 2 
ordinarie 
Valberedningen förordade Maxim Fris. 
Fabian Lundgren nominerade sig själv. 
 
Studentportalens samordningsgrupp, 2 
ordinarie 
Valberedningen förordade Maxim Fris och 
Fabian Lundgren. 
 
Kontaktgruppen för studenthälsan, 1 
ordinarie 
Valberedningen förordade Malin Nilsson. 
 
 
Tidningsföreningen Götheborgske 
Spionens styrelse, 1 ordinarie 
Valberedningen förordade Elisabeth Öberg. 
 
 
Referensgrupp till STUG 
Valberedningen förordade Moa Neuman. 
Elisabeth Öberg nominerade sig själv. 
 
 

Mötet beslöt  
- att välja Sofia Karlsson till 
studentrepresentant i Regelverkskommittén. 
 
 Mötet beslöt  
- att välja Moa Neuman till 
studentrepresentant, ersättare, i 
Disciplinnämnden.  
 
Mötet beslöt 
- att välja Bile Daar till studentrepresentant i 
Fondstyrelsen.  
 
Mötet beslöt 
- att välja Martin Persson och Marie Fahlén 
till studentrepresentanter i 
Utbildningsberedningen. 
 
Mötet beslöt 
- att välja Sonja Miladinovic till 
studentrepresentant i 
Distansutbildningsrådet. 
 
Mötet beslöt 
- att välja Marie Fahlén till 
studentrepresentant i 
Forskarutbildningsberedningen.  
 
Mötet beslöt 
- att välja Maxim Fris och Fabian Lundgren 
till studentrepresentanter i Kursportalens 
förvaltningsgrupp.  
 
Mötet beslöt 
- att välja Maxim Fris och Fabian Lundgren 
till studentrepresentanter i Studentportalens 
samordningsgrupp. 
 
Mötet beslöt 
- att välja Malin Nilsson till 
studentrepresentant i Kontaktgruppen för 
Studenthälsan. 
 
Mötet beslöt 
- att välja Elisabeth Öberg till ledamot i 
Tidningsföreningen Götheborgske Spionens 
styrelse. 
 
Mötet beslöt 
- att välja Moa Neuman och Elisabeth Öberg 
till studentrepresentanter i Referensgruppen 
till STUG. 
 



Rådet för identitet och image, 1 ordinarie 
Valberedningen förordade Jesper Tulback. 
 
 
 
Museions representantskap, 3 
suppleanter 
Valberedningen förordade Susanne Dodillet. 
 
 
IT-regelgruppen, 1 ordinarie 
Valberedningen förordade vakantsättning av 
posten. 
 
Centrala Arbetsmiljökommittén, 1 
ordinarie 
Caroline Öhman nominerade Moa Neuman. 
 
 
Gemensamma Donationsnämnden, 
Lokala Arbetsmiljökommittén, block 9, 
Lokala Arbetsmiljkommittén, block 10, 
VIND, Forskningsberedningen 
Inga nomineringar förelåg.   
 
 
3.2 Val av sakrevisorer för GUS vå 06-07 
Presidiet föreslog mötet att välja Mari 
Nilsson och Adrian Nählinder till 
sakrevisorer för GUS vå 2006-2007. 
 
3.3 Val till valberedningen  
Inga nomineringar förelåg. 

Mötet beslöt 
- att välja Jesper Tullback till 
studentrepresentant i Rådet för identitet och 
image.  
 
Mötet beslöt 
- att välja Susanne Dodillet till 
studentrepresentant i Museions 
representantskap.  
 
Mötet beslöt 
- att lämna posten som studentrepresentant i 
IT-regelgruppen vakant.   
   
Mötet beslöt 
- att välja Moa Neuman till 
studentrepresentant i Centrala 
Arbetsmiljökommittén. 
 
 
Mötet beslöt 
- att lämna posterna som 
studentrepresentanter i dessa grupper 
vakanta.  
 
 
Mötet beslöt 
- att bordlägga frågan om val av sakrevisorer 
för GUS vå 06-07. 
 

 
4. Diskussionsärenden 
 
4.1 Inför nästa universitetsstyrelsemöte 
Maria föredrog rapporten som fanns bifogad 
handlingarna. Mötet diskuterade bland annat 
frågan om Idrottshögskolan.  
 
4.2 Gunnar Svedbergs pris 
Moa föredrog punkten.  
Mötet diskuterade vilken inriktning priset bör 
ha och vad som bör avses med en 
”välförtjänt student” samt vem som ska 
hantera utseendet.   
Bland åsikterna fanns att det är viktigt att 
formulera specifika kriterier samt att priset 
inte får medföra en massa administration för 
GUS.  
 
 

 
 
 



4.3 Höstens blockutbildningar 
Presidiet föredrog punkten och efterfrågade 
mötets synpunkter på vilka utbildningar som 
bör ordnas. 
Bland förslagen fanns att man istället för flera 
utbildningskvällar bör satsa på ett längre 
tillfälle, samt att det är viktigt att definiera 
vem målgruppen är. Det efterfrågades också 
en sammanställning av vilka utbildningar som 
idag anordnas av de olika kårerna.   
  
 
5. Beslut 
 
5.1 Andra läsningen av stadgan 
Presidiet föreslog en ändring av stadgans 
punkt 2.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Angående Studentkårernas 
tillgänglighet på GU:s hemsida 
GUS presidium föreslog styrelsen att verka 
för att studentkårerna synliggörs på GU:s 
hemsida.  
 
5.3 Fastställande av budget för vå 2006-
2007 
Presidiet föreslog mötet att fastställa 
budgeten för vå 2006-2007. 
 
5.4 Konkretiserad verksamhetsplan för vå 
2006-2007 
Presidiets förslag på konkretiserad 
verksamhetsplan diskuterades.  
 
 
5.5 Beslut kring mötesdatum för hösten 
 
 
 
6. Övriga frågor 
Inga övriga frågor förelåg.  
 
 
 

 
 
Mötet beslöt 
- att bordlägga andra läsningen av stadgan. 
- att godkänna den nya lydelsen av 2.3: 
Medlemsantalet ska vara inrapporterat till 
GUS kansli senast sista april. 
Medlemsavgiften ska betalas in under det 
därpå följande verksamhetsåret, före den 15 
oktober vid första betalningstillfället och före 
den 15 mars vid andra betalningstillfället. 
Efter betalningstillfällena kan presidiet ge 
dispens i upp till tre (3) månader. 
 
Mötet beslöt 
- att GUS styrelse kräver att studentkårerna 
vid Göteborgs universitet synliggörs genom 
att tilldelas en egen rubrik under 
huvudmenyn på GU:s studentsida.  
 
Mötet beslöt 
- att fastställa budgeten för vå 2006-2007 
enligt föreliggande förslag. 
 
 
Mötet beslöt 
- att fastställa presidiets förslag till 
konkretiserad verksamhetsplan för 
2006/2007.  
 
 
Mötet beslöt 
- att fastställa höstens mötesdatum till den 16 
oktober, den 13 november och den 5 
december.  
 
 
 
 
 
 



7. Mötesutvärdering 
Bland synpunkterna fanns:  
Trevligt 
Lagom långt 
Intressant 
Bra presidium 
Bra mötesordförande 
För många mail med handlingar 
Lite för tidigt 
Bra diskussioner 
Roligt att alla pratar 
 
8. Mötets avslutande 
Mötesordförande Johanna Lärkner förklarade 
mötet avslutat kl. 20.15.  

 
 
 
 

  
  
 
 
 Johanna Lärkner   Lina Ersborg 
 Mötesordförande   Mötessekreterare 
 
 
 
 Sara Johansson   Johan Salvén  
 Justeringsperson   Justeringsperson 


