
 Protokoll fört vid Göteborgs 
universitets studentkårers 
styrelsemöte 12 februari 
Geovetarcentrum 
 

 

 Närvarande – Styrelsen 
Martin Persson        FFS, t.o.m. 19.20 §5.2 
Ingemar Svensson   FFS, valberedningen 
Fabian Lundgren     FFS, utjusterad val av 
representanter till referensgrupp för GU-kort 
Fredrik Larsson       FFS 
Elisabeth Öberg      FFS 
Sara Johansson        Haga 
Johan Salvén           MFG 
Sofia Karlsson        SLUG 
Maxim Fris             SLUG, utjusterad val av 
representanter till referensgrupp för GU-kort 
Sami Korpela         SLUG 
Karin Fälldin          OF 
Tobias Molander    HVS 
Henrik von Sydow MFG, fr.o.m. 17.10 §1.7 
 

Närvarande – övriga 
Caroline Öhman     GUS ordförande 
Moa Neuman          GUS vice ordf. 
Jari Rajala                valberedningen 
Emma Spak             universitetsstyrelsen 
Andreas Bjurström  GUDK, 17.40 – 
19.20 §2.1 - §5.2 
Lina Söderström      Spionen, fr.o.m 
19.45 §4.3 
Susanne Persson      HVS ordf. 
Jens Christian Berlin mötesordförande 
Mikael Gustafsson    mötessekreterare, 
universitetsstyrelsen 

 Ärende Åtgärd 
 

§ 1 Preliminärer 
 

 

1.1 Mötets öppnande 
GUS ordförande Caroline Öhman öppnade 
mötet 16.55 
 

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 Jens Christian 
Berlin. 
 

Mötet beslöt 
- att välja Jens Christian Berlin till 
mötesordförande. 

1.5 Val av justeringspersoner 
Johan Salvén föreslog sig själv. 
 
Fabian Lundgren föreslog Fredrik Larsson. 
 

Mötet beslöt 
 
- att välja Johan Salvén och Fredrik 
Larsson till justeringspersoner. 

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

Mötet befanns vara beslutsmässigt. 

1.7 Adjungeringar Mötet beslöt 



Presidiet föreslog öppet möte. 
 

 
- att hålla mötet öppet. 
 

1.8 Godkännande av dag- och arbetsordning 
Martin Persson föreslog att vad gällde 
dagordningen att punkten 5.2 skulle flyttas till 
efter rapporten 3.6 

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

1.9 Föregående möte 
Presidet föredrog vad föregående möte 
innehöll. 
 

Mötet beslutade 
 
- att godkänna föredragningen av 
föregående möte. 
 

§ 2 Val 
 

 

2.1 Val av student representanter 
 
Universitetsstyrelsen, 1 ersättare 
Valberedningen förordade Helena Svensson. 
Caroline Öhman yrkade att valet genomförs 
med acklamation. 
 
Centrala arbetsmiljökommittén, 1 
ordinarie 
Valberedningen förordade Moa Neuman. 
Caroline Öhman yrkade att valet genomförs 
med acklamation. 
 
Göteborgs miljövetenskapliga centrum 
(GMV), 1 ordinarie samt 1 ersättare, samt 
Miljösamordnarnas råd, 1 ordinarie 
Valberedningen förordade vakantsättning då 
den nominerade tillhör en kår som ej är 
medlem i GUS. 
Maxim Fris yrkade att punkterna Göteborgs 
miljövetenskapliga centrum och 
Miljösamordnarnas råd behandlas i klump då 
det är samma person som är nominerad till 
båda organen och ingen annan nominerad 
föreligger. 
Caroline Öhman lyfte nomineringen av 
Håkan Pettersson till GMV och 
Miljösamordnarnas råd. 
 
Fabian Lundgren och Johan Salvén 
reserverade sig mot beslutet. 
 
 
 
 
 

 
 
Mötet beslöt 
- att förrätta valet med acklamation. 
- att välja Helena Svensson till ersättare i 
universitetsstyrelsen. 
 
Mötet beslöt 
- att förrätta valet med acklamation. 
- att välja Moa Neuman till ordinarie 
representant i Centrala 
arbetsmiljökommittén. 
 
Mötet beslöt 
- att behandla valen till GMV och 
Miljösamordnarnas råd i klump. 
- att välja Håkan Pettersson till ordinarie 
ledamot i GMV. 
- att välja Håkan Pettersson till ordinarie 
ledamot i Miljösamordnarnas råd. 
- att vakantsätta platsen som ersättare i 
GMV. 
 
Reservation mot beslut: 
Härmed reserverar sig undertecknade 
mot beslutet i GUS styrelse att välja 
Håkan Pettersson som 
studentrepresentant i Miljösamordnarnas 
Råd och Göteborgs Miljövetenskapliga 
centrum (GMV). Som nämnts i tidigare 
diskussioner anser vi att det är 
principiellt fel att invälja 
studentrepresentant från icke 
medlemskår. Vi vill samtidigt påpeka att 
reservationen inte är att se som kritik 
mot individen ifråga och dennes 



 
 
 
 
 
 
 
 
Referensgruppen för GU-kortet, 1 
ordinarie samt 1 ersättare. 
Valberedningen förordade Maxim Fris till 
ordinarie och Fabian Lundgren till ersättare. 
Caroline Öhman yrkade på att valet 
genomförs med acklamation. 
Maxim Fris och Fabian Lundgren justerade ut 
sig under det aktuella valet. 
 
Samverkansberedningen, 2 ordinarie 
Valberedningen förordade Caroline Öhman 
och Fabian Lundgren till ordinarie ledamöter 
i Samverkansberedningen. 
Elisabeth Öberg yrkade på att valet sker med 
acklamation. 
 
Övriga valbara poster 
Caroline Öhman yrkade att övriga poster 
behandlas i en klump. 
 

kompetens. Vi vill med detta också 
understryka behovet av en diskussion 
kring ett tydligare ställningstagande från 
GUS styrelse i frågan. 
 
Fabian Lundgren, FFS 
Johan Salvén, MFG 
 
Mötet beslöt 
- att förrätta valet med acklamation.  
- att välja Maxim Fris till ordinarie 
ledamot i referensgruppen för GU-
kortet. 
- att välja Fabian Lundgren till ersättare i 
refensgruppen för GU-kortet. 
 
 
Mötet beslöt 
- att förrätta valet med acklamation. 
- att välja Caroline Öhman och Fabian 
Lundgren till ordinarie ledamöter i 
Samverkansberedningen. 
 
 
Mötet beslöt 
- att behandla övriga poster i klump. 
- att vakantsätta övriga poster. 

2.2 Val till valberedningen 
Presidiet informerade att inga nomineringar 
inkommit och yrkade på vakantsättning för 
övriga poster i valberedningen. 
 

Mötet beslöt 
- att vakantsätta övriga poster i 
valberedningen. 

§ 3 Rapporter 
 

 

3.1 Presentation av värdkår 
Ingemar Svensson presenterade FFS 
naturvetarsektion, NVS. 
 

Mötet beslöt 
- att godkänna rapporten. 

3.2 Presidiet rapport 
Presidiet föredrog sin rapport och svarade på 
frågor från styrelsen. 
 

Mötet beslöt 
- att godkänna rapporten. 

3.3 Informationspunkt kanslist 
Den nya kanslisten Mikael Gustafsson 
presenterade sig. 
 

Mötet beslöt 
- att godkänna rapporten 

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

Mötet beslöt 
- att godkänna rapporten. 

3.5 Rapport från arbetsgruppen för regelrätt Mötet beslöt 



vecka 
Arbetsgruppen rapporterade om hur långt 
man har kommit och ber om mer input. 
”Den regelrätta veckan” kommer att gå av 
stapeln vecka 11.. 
 

- att godkänna rapporten. 

3.6 Övriga rapporter 
Inga övriga rapporter förelåg. 
 

Antecknas 

§ 4 Diskussionsärenden 
 

 

4.1 Inför nästa universitetsstyrelsemöte 
Mikael Gustafsson föredrog vad som 
kommer att tas upp på nästa 
universitetsstyrelsemöte. En diskussion 
fördes kring det faktum att 
universitetsstyrelsen i stor utsträckning 
kommer vara vilande fram till maj då den nya 
styrelsen tillträder. 
 
Fredrik Larsson inkom med en 
protokollsanteckning. 
 

Antecknas 
 
Fredrik Larsson inkom med följande 
protokollsanteckning: 
”Jag vill att presidiet tillsammans med 
kårerna arbetar fram en skrivelse kring 
universitetsstyrelsens bristande 
engagemang att sända till relevanta 
instanser.” 

4.2 Hur arbeta med GU:s Strategiska plan 
2007-2010? 
Presidiet efterfrågade en diskussion om hur 
GUS och studentkårerna ska förhålla sig till 
GU:s strategiska plan och hur man bör 
planera påverkansarbetet. 
 
 

Antecknas 

4.3 Regelsamlingsrevidering 
Sofia Karlsson informerade om hur 
regelsamlingsrevideringen ska gå till. Hon 
uppmanade alla att inkomma med så mycket 
synpunkter som möjligt. Presidiet och Sofia 
uppmanade alla att tänka stort och runt 
omkring nuvarande regelverk. 
 

Antecknas 

4.4 Inspirationsdag kring tillgänglighet för 
personer med funktionshinder 
Presidiet hade funderingar på en 
inspirationsdag kring tillgänglighet för 
personer med funktionshinder och ville få 
input från kårerna. Styrelsen var positiv till 
planerna och i slutet av april var en lämplig 
tidpunkt för en sådan dag. 
 

Antecknas 

§ 5 Beslutsärenden 
 

 

5.1 Spionens budget för 2007 
Caroline Öhman yrkade att styrelsen ska 
fastställa budget för tidningsföreningen 

Mötet beslöt 
- att bifalla Caroline Öhmans yrkande. 
 



Götheborgske Spionen i enlighet med bilaga 
7. 
 

5.2 Studentombud 
Presidiet fördrar punkten och ber om 
synpunkter på hur man ska gå vidare med 
frågan om rekrytering av studentombud. 
Johan Salvén yrkade: 
”Jag yrkar att styrelsen inrättar en arbetsgrupp 
för diskussion kring eventuellt studentombud 
hos GUS och uppdrar till presidiet att tillsätta 
denna arbetsgrupp.” 
Presidiet jämkade sig med Johan Salvéns 
yrkande. 
 

Mötet beslöt 
- att bifalla Johan Salvéns yrkande. 

§ 6 Övriga frågor 
 

 

 Inga övriga frågor var anmälda. Antecknas 
 

§ 7 Mötesutvärdering 
 

 

 Synpunkter som framkom under 
mötesutvärderingen var: 
Bra möte, Trevligt att se geovetarcentrum, 
stora frågor som togs upp, nästan ett kick-off 
möte med många stora frågor framför oss i 
vår, ett intressant observationsmöte där man 
lärt sig mycket, beslutsunderlag bör skickas ut 
i förtid, effektivt möte samt inte så effektivt 
möte. 
 

Antecknas 

§ 8 Mötets avslutande 
 

 

 Mötesordförande Jens Christian Berlin 
avslutade mötet 20.25 

Antecknas 
 
 

 
 
 
 
Mikael Gustafsson 
Sekreterare 
 
Justeras 
 
 
 
Jens Christian Berlin  Johan Salvén  Fredrik Larsson 
Mötesordförande  Justeringsperson Justeringsperson 


