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Protokoll fört vid Göteborgs 
Universitets Studentkårers 
styrelsemöte 5 december 
Humanisten 
 

 

Närvarande – Styrelsen 
Johan Salvén   MFG 
Jesper Tullback  HDK 
Sami Korpela  Slug 
Sofia Karlsson Slug 
Sara Johansson Haga 
Malin Nilsson FFS 
Fabian Lundgren FFS 
Ingemar Svensson FFS 
Elisabeth Öberg FFS 
 
 

Närvarande – övriga 
Caroline Öhman GUS ordförande 
Moa Neuman  GUS vice ordf. 
Mikael Gustafsson Avg. ordf. GUS 
Adrian Nählinder Sakrevisor 
Mari Nilsson  Mötesordförande 
Lina Ersborg  Mötessekreterare 
 

 
Mötet inleddes med att Carlos Andersson från Karriärcentrum berättade om verksamheten och planerna 
för framtiden vid Karriärcentrum. 
 
1. Preliminärer 
 

 

1.1 Mötets öppnande 
GUS ordförande Caroline Öhman öppnade 
mötet kl. 17.30 
 

 

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

Mötet beslöt  
- att förklara mötet behörigen utlyst. 
 

1.3 Val av mötesordförande 
GUS presidium föreslog mötet att välja Mari 
Nilsson till mötesordförande. 
 

Mötet beslöt  
- att välja Mari Nilsson till mötesordförande. 
 

1.4 Val av justeringspersoner 
Presidiet föreslog mötet att välja Sami Korpela 
och Malin Nilsson till justeringspersoner.   
 

Mötet beslöt 
- att välja Sami Korpela och Malin Nilsson till 
justeringspersoner.  

1.5 Justering av röstlängd 
9 röstberättigade ledamöter från 5 medlemskårer 
befanns vara närvarande.  
 

Mötet befanns vara beslutsmässigt 

1.6 Adjungeringar 
Presidiet föreslog öppet möte. 
 

Mötet beslöt  
- att ha öppet möte. 

1.7 Godkännande av dag- och arbetsordning 
Adrian anmälde en övrig rapport: Sakrevisorer.  
Presidiet anmälde en övrig fråga: Brandfacklor.  
 
 
1.8 Summering av föregående möte 
Lina berättade om föregående möte.  

Mötet beslöt  
- att godkänna dagordningen med föreslagna 
tillägg. 
- att godkänna arbetsordningen.  
 
Mötet beslöt 
- att lämna punkten.  
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2. Rapporter  
 
2.1 Presentation av värdkår – FFS 
Fabian, Malin och Ingemar berättade om FFS 
verksamhet.  
 
2.2 Presidiets rapport 
Rapporten fanns utskickad med handlingarna.  
 
2.3 Informationspunkt kanslist 
Presidiet informerade om att man söker efter en ny 
kanslist.  
 
2.4 Övriga rapporter 
Adrian informerade om sakrevisorernas arbete 
under det kommande verksamhetsåret.  
   

 
Mötet beslöt 
- att lägga rapporten till handlingarna.  
 
 
Mötet beslöt 
- att lägga rapporten till handlingarna. 
 
Mötet beslöt 
- att lägga rapporten till handlingarna. 
 
 
Mötet beslöt 
- att lägga rapporten till handlingarna. 

 
3. Diskussionsärenden 
 

 

3.1 Inför nästa universitetsstyrelsemöte 
Maria redogjorde för rapporten som fanns 
utskickad med handlingarna. Mötet diskuterade 
bland annat breddad rekrytering och 
uppdelningen av program och fristående kurser.  
 
Mötet bröts mellan 18.30 och 19.00 för 
information om GU-kortet av Tommy Wallhult 
och Erik Stenberg.  
 
 
3.2 VUS – Västsvenska 
universitetssamarbetet 
Mötet diskuterade arbetet i VUS. 
 
 
3.3 Vill ni kampanja mera?  
Mötet diskuterade om man ville genomföra några 
kampanjer under våren. Bland förslagen fanns: 
Bologna, kvalitet, mångfald, A-kasseregler.  
 

Mötet beslöt 
- att lämna punkten. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Mötet beslöt 
- att lämna punkten. 
 
 
 
Mötet beslöt 
- att lämna punkten. 
 

 
4. Diskussionsärenden 
 
4.1 Verksamhetsåret 05-06 
Mikael och Caroline svarade på mötets frågor om 
verksamhetsberättelsen för 2005-2006.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mötet beslöt 
- att godkänna verksamhetsberättelsen för 
verksamhetsåret 2005/2006 och lägga densamma 
till handlingarna, 
- att godkänna den ekonomiska berättelsen för 
verksamhetsåret 2005/2006 och lägga densamma 
till handlingarna, 
- att lägga verksamhetsrevisionsberättelsen för 
verksamhetsåret 2005/2006 till handlingarna, 
- att lägga den ekonomiska revisionsberättelsen 
för verksamhetsåret 2005/2006 till handlingarna 
- att bevilja ansvarsfrihet för presidiet 2005/2006. 
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4.2 Regelrätt vecka 
Mötet diskuterade ett eventuellt genomförande av 
en ”regelrätt vecka” under vårterminen. Bland 
förslagen fanns: Fokus på institutioner, 
regelboksjeopardy, använd studentportalen, 
signatur i alla mail, trycksaker som kan delas ut till 
lärare, anonym inrapportering av brott mot 
regelsamlingen, information om fusk m.m. 
Presidiet yrkade på att det tillsätts en arbetsgrupp 
för att arbeta med frågan.  
 
 
4.3 Mötestider våren 2007 
 
 

Mötet beslöt 
- att GUS presidium tillsammans med sina 
medlemskårer genomför en första regelrätt vecka 
under vårterminen 2007 
- att det tillsätts en arbetsgrupp för att arbeta med 
frågan.  
 
 
 
 
 
 
Mötet beslöt 
- att fastställa tiderna för GUS styrelsemöten 
vårterminen 2007 till 12 februari, 20 mars, 24 
april och 30 maj.   
 

 
5. Övriga frågor 
Moa informerade om att det finns en mängd 
facklor kvar hos GUS efter fackeltåget. Mötet 
diskuterade möjligheten att skänka dem till andra 
demonstrationer.  
 
6. Mötesutvärdering 
Bland synpunkterna fanns:  
Trevligt 
Snabbt 
Jättebra mötesordförande 
Bra 
Jättebra information 
Bra med extern information 
Bra diskussioner 
 
8. Mötets avslutande 
Mötesordförande Mari Nilsson förklarade mötet 
avslutat kl. 20.15.  

Mötet beslöt 
- att lämna punkten. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 Mari Nilsson   Lina Ersborg 
 Mötesordförande   Mötessekreterare 
 
 
 
 Sami Korpela    Malin Nilsson  
 Justeringsperson   Justeringsperson 


