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 Protokoll fört vid Göteborgs universitets 
studentkårers styrelsemöte  
24 april Stora Hagarummet 
 

 

 Närvarande styrelsen 
Johan Salvén, MFG 
Karin Fälldin, OF 
Sara Johansson, Haga 
Sofia Karlsson, SLUG 
Sami Korpela, SLUG 
Maxim Fris, SLUG 
Tobias Molander, HVS 
Fredrik Larsson, FFS 
Ingemar Svensson, FFS 
Fabian Lundgren, FFS 
Gustav Öberg, FFS t.o.m 2.4 
Rickard Edbertsson FFS, fr.o.m. 3.1 
 
 

Övriga närvarande 
Caroline Öhman, ordförande fr.o.m. 1.9 
Moa Neuman, vice ordförande 
David Eskilsson, mötesordförande 
Mikael Gustafsson, kanslist 
Patricia Beilinski, HHGS 
Michaela Erlandsson, HHGS 
Henrik von Sydow, MFG t.o.m. 3.1 
Sussi Persson, HVS 
Jim Alex Minorsson Hirschi, US 
Malin Nilsson, FFS fr.o.m. 1.7 t.o.m. 1.9 
Martin Persson, FFS fr.o.m. 1.7 t.o.m 2.4 
Lina Söderström, Spionen fr.o.m. 1.7 
Rickard Edbertsson, FFS, fr.o.m. 1.8 
 

   
 Ärende 

 
Åtgärd 

§ 1 Preliminärer 
 

 

1.1 Mötets öppnande 
GUS vice ordförande förklarar mötet för 
öppnat 17.07 
 

Antecknas 

1.2 Mötets behöriga utlysande 
Moa Neuman yrkar att mötet ska anses 
behörigen utlyst. 
 

Mötet beslöt 
- att anse mötet behörigen utlyst. 

1.3  Presentationsrunda 
 

 

1.4 Val av mötesordförande 
Moa Neuman föreslog David Eskilsson till 
mötesordförande. 
 

Mötet beslöt 
- att välja David Eskilsson till mötesordförande. 
 

1.5 Val av justeringsperson 
Moa Neuman föreslog Sara Johansson och 
Karin Fälldin som justeringspersoner.  
 

Mötet beslöt 
- att välja Sara Johansson och Karin Fälldin till 
justeringspersoner. 

1.6 Justering av röstlängd 
 

Mötet beslöt 
Att anse röstlängden justerad. 
 

1.7 Adjungeringar 
Moa Neuman föreslog ett öppet möte.  
 

Mötet beslöt 
- att hålla ett öppet möte. 
 

1.8 Godkännande av dag- och arbetsordning 
Maxim Fris anmälde en rapport från 
Kvalitetsrådet. Sofia Karlsson anmälde en 
rapport från Regelverkskommittén. Mikael 
Gustafsson föreslog att punkten Övriga 
frågor får ärendenummer 5 och efterföljande 
ärenden konsekvensändras. 

Mötet beslöt 
- att godkänna dagordningen med föreslagna 
ändringar. 
 
- att godkänna arbetsordningen 
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 Mötet ajournerade sig för att höra en 
dragning om bibliometri av Mats Cavallin 
från UB. 

 

1.9 Summering av föregående möte 
Presidiet summerade förra mötet och tog 
fasta på de positiva synpunkter som kommit 
fram på de alternativa mötesformer som 
använts. 

Antecknas 
 

§ 2 Rapporter 
 

 

2.1 
 

Presentation av värdkår – Haga 
Sara Johansson presenterade Haga 
Studentkår. 
 

Mötet beslöt 
- att godkänna rapporten. 

2.2 
 

Presidiets rapport 
Presidiet föredrog kort sin rapport och 
svarade på frågor. 
 
Fredrik Larsson frågade om hur läget ligger 
med regler gällande forskarutbildningen. 
 
Sara Johansson frågade om presidiet fått 
respons på sin debattartikel i GU-Journalen, 
samt hur allvarlig frågan är med att vara SFS 
studentstad nästa gång det begiver sig. 
 
Martin Persson frågade om hur 
diskussionerna i ledningsrådet hade gått 
gällande studenternas formella inflytande i 
fakultetsnämnder och institutionsstyrelser, 
samt hur arbetet med universitetsseminariet 
om kårobligatoriet den 2 maj fortskrider. 
 

Mötet beslöt 
- att godkänna rapporten. 

2.3 
 

Arbetsgruppsrapport Studentombud 
Moa Neuman föredrar punkten och redogör 
för den extra handling som dukats upp på 
bordet utifrån dagens möte med 
arbetsgruppen. En runda för att få fram 
styrelseledamöternas åsikter för vidare 
handläggning genomfördes. 
 

Mötet beslöt 
- att godkänna rapporten. 
 

2.4 Övriga rapporter 
Maxim Fris rapporterade från Kvalitetsrådet. 
Viktiga frågor var kvalitetssäkring i 
utbildningen i former av lärarledd tid samt 
bemötande av studenter.  
 
Sofia Karlsson rapporterade från 
Regelverkskommittén. Arbetet med 
revideringen av regelsamlingen går framåt, 
men sakta. 
 
Caroline Öhman uppmanar att GUS behöver 
3 studentrepresentanter som ska vara med i 
upphandlingen av studenthälsovård.  

Mötet beslöt 
- att godkänna rapporterna. 
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§ 3 Diskussionsärenden 

 
 

3.1 
 

Inför nästa universitetsstyrelsemöte 
Mikael Gustafsson föredrog vad som ska tas 
upp på kommande styrelsemöte. Diskussion 
uppstod främst kring de nya 
styrelseledamöterna samt utseende av 
representanter till Personalansvarsnämnden. 
 

Antecknas 

3.2 Utkast verksamhetsplan samt lite budget 
07/08 
Diskussionen inleddes med bikupor gällande 
verksamhetsplanen. Sedan fortsatte 
diskussionen i helgrupp. 
 
Budgeten föredrogs muntligt och 
behandlades sedan i bikupor. Sedan fortsatte 
diskussionen i helgrupp. 
 

Antecknas 

3.3 Representation i universitetets 
beredningar 
Moa Neuman föredrog ärendet kort och 
öppnade för diskussion. 
 

Antecknas 

3.4 GUS relation till kårer som valt att stå 
utanför GUS 
Moa Neuman föredrog kort svaret på 
skrivelsen från FFS och MFG och handlingen 
och öppnade för diskussion. 
 

Antecknas 

§ 4 Beslutsärenden 
 

 

4.1 Gunnar Svedbergs pris 
Moa Neuman föredrog kort punkten och 
öppnade för diskussion. 
 
Sofia Karlsson yrkade att 
”Fastställa statuterna med tillägg av en kort 
informativ text kring Gunnar Svedberg som 
presidiet får i uppdrag att utforma och lägga 
till det av styrelsen beslutade dokumentet. 
 
Caroline Öhman yrkade på återremittering av 
ärendet till presidiet. 
 

Mötet beslöt 
- att ärendet återremitteras till presidiet. 
 

§ 5 Övriga Frågor 
Caroline Öhman föredrog frågorna som 
kommer upp på styrelsemötet 30 maj. 
 
 
 
 
 
 
 

Antecknas 
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§ 6 Mötesutvärdering 
Trevligt med Haga 
Lokalen kunde vara bättre 
Roligt möte 
Trevligt att HHGS var med 
Mötet kunde gått snabbare 
Möten måste få ta tid 
Väldigt lärorikt att få vara med på ett GUS 
möte och se och lära 
Bra möte 
Går lite upp och ner 
En väldigt bra mötesordförande 
Mer alternativa mötesformer 
Bra att GUS diskuterar alternativa sätt att få 
inkomster 
GUS blir bara bättre och bättre med tiden. 
 

 

§ 7 Mötets avslutande 
David Eskilsson förklarade mötet avslutat 
21.10 
 

Antecknas 

 
 
 
 
 
David Eskilsson   Mikael Gustafsson 
Mötesordförande   sekreterare 
 
 
 
 
Sara Johansson    Karin Fälldin 
Justerare    Justerare 


