
Protokoll fört vid Göteborgs 
Universitets Studentkårers 
styrelsemöte 16 oktober 
Hälsovetarbacken 
 

 

Närvarande – Styrelsen 
 
Sofia Karlsson SLUG 
Maxim Fris  SLUG 
Johan Salvén  MFG 
Jakob Isaksson HVS 
Jesper Tullback HDK 
Sara Johansson Haga 
Malin Nilsson FFS 
Ingemar Svensson FFS 
Elisabeth Öberg FFS 
Fredrik Larsson FFS 
 

Närvarande – övriga 
 
Caroline Öhman GUS ordf. 
Moa Neuman  GUS vice ordf. 
Henrik von Sydow MFG 
Ellinor Samuelsson  GUST (-3.1) 
Liam Westerberg Mötesordförande 
Lina Ersborg  Mötessekreterare 
 

 
Mötet inleddes med att Lars Nilsson, ekonomidirektör vid Göteborgs Universitet berättade om 
det nya resurstilldelningssystemet Resurs 07. 
 
1. Preliminärer 
 

 

1.1 Mötets öppnande 
GUS ordförande Caroline Öhman öppnade 
mötet kl. 17.45 
 

 

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 Liam 
Westerberg till mötesordförande. 
 

Mötet beslöt enligt presidiets förslag  
- att välja Liam Westerberg till mötes-
ordförande. 
 

1.4 Val av justeringspersoner 
Presidiet föreslog mötet att välja Elisabeth 
Öberg och Sofia Karlsson till 
justeringspersoner.   
 

Mötet beslöt 
- att välja Elisabeth Öberg och Sofia 
Karlsson till justeringspersoner.  

1.5 Justering av röstlängd 
10 röstberättigade ledamöter från 6 
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 
Ellinor föreslog att punkten 4.1 ”Inför nästa 

 
Mötet beslöt  
- att godkänna dagordningen med föreslagna 



universitetsstyrelsemöte” skulle strykas. 
Sara föreslog att punkten 3.2 ”Val till 
valberedningen” skulle läggas till.    
 
1.8 Summering av föregående möte 
Lina berättade vad som hade diskuterats på 
föregående möte.  

ändringar. 
- att godkänna arbetsordningen.  
 
 
 
Mötet beslöt 
- att lämna punkten.  

 
 
2. Rapporter  
 
2.1 Presentation av värdkår – HVS 
Jakob presenterade HVS. 
 
2.2 Presidiets rapport 
Caroline och Moa gick igenom rapporten om 
presidiets verksamhet och svarade på frågor.  
 
2.3 Rapport från senaste 
universitetsstyrelsemötet 
Ellinor gick igenom rapporten från det senaste 
mötet i universitetsstyrelsen och svarade på 
frågor. 
 
2.4 Övriga rapporter 
Caroline informerade om den nya regeringens 
budgetproposition inom utbildningsområdet.  
   

 
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. Val 
 

 

3.1 Val av sakrevisorer för GUS vå 06-07 
Valberedningen förordade Adrian Nählinder 
som ordinarie sakrevisor och Mari Nilsson 
som ersättande sakrevisor för GUS 
verksamhetsåret 2006-2007. 
 
 
 
3.3 Val till valberedningen  
Sara Johansson nominerade Jari Rajala från 
Haga till GUS valberedning.  

Mötet beslöt 
- att välja Adrian Nählinder till ordinarie 
sakrevisor för GUS verksamhetsåret 2006-
2007. 
- att välja Mari Nilsson till ersättande 
sakrevisor för GUS verksamhetsåret 2006-
2007.  
  
Mötet beslöt 
- att välja Jari Rajala till ledamot i GUS 
valberedning.  
 

 
4. Diskussionsärenden 
 
4.2 Samverkan inom GUS 
Mötet diskuterade olika former av 
administrativ samverkan inom GUS. Bland 
annat diskuterades kårernas serverplats hos 
GU, webbpubliceringsverktyg, en databas för 
gemensam inloggning överallt på GU, 

 
 
 
 
Mötet beslöt 
- att lämna punkten 
 
 



”kårportal”och resurspool för kårfunktioner.  
 
4.3 Mentorkårsprojektet och framtiden 
Moa informerade om mötet med företrädare 
för elevråd på gymnasieskolor. Elevråden 
ville veta vad kårerna är duktiga på och 
eventuellt skulle kunna hålla utbildningar i.  
 
4.4 Direktiv om principer inför 
valberedningens arbete 
Mötet diskuterade vilka riktlinjer 
valberedningen ska arbeta efter inför höstens 
valmöte. Bland de synpunkter som 
framfördes fanns att studentrepresentanter 
bör vara studenter, de bör vara medlemmar 
av en av GUS medlemskårer och att de kan 
vara kåraktiva. Vidare bör valberedningen 
beakta kompetens, spridning efter kår eller 
vetenskapsområde, kontinuitet och spridning 
efter kön.  
Valberedningen fick i uppdrag att beakta de 
synpunkter som framfördes i arbetet inför 
valmötet.  
 
4.5 Preliminär verksamhetsberättelse och 
resultatrapport 
Caroline informerade om att 
verksamhetsberättelsen inte var klar utan 
kommer att tas upp på mötet i december.  
 

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

 
5. Beslut 
 
5.1 Andra läsningen av stadgan 
Presidiet föreslog mötet att anta andra 
läsningen av stadgan.  
 
6. Övriga frågor 
Presidiet ombads att skicka information från 
GUS i mindre format alternativt lägga upp 
dokument på hemsidan.   
 
7. Mötesutvärdering 
Bland synpunkterna fanns:  
Trevligt 
Lite långt 
Bra lokal 
Tack till ordföranden 
Bra diskussioner 
Tack till HVS 
Intressanta diskussioner 
Bra möte 

 
 
Mötet beslöt 
- att anta andra läsningen av stadgan.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Bra föreläsning 
 
8. Mötets avslutande 
Mötesordförande Liam Westerberg 
förklarade mötet avslutat kl. 20.35.  
  
  
 
 
 Liam Westerberg   Lina Ersborg 
 Mötesordförande   Mötessekreterare 
 
 
 
 Elisabeth Öberg   Sofia Karlsson  
 Justeringsperson   Justeringsperson 


