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Styrelsemöte 01 verksamhetsåret 2008/2009 
 
 
 
 
Tid Datum 2008-09-23 Starttid 17:01 Sluttid 19:42 
  
Plats Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5 A  
  
Kallade GUS styrelse, GUDK, GUST-Representanter, revisorer 
 
 

Ledamöter 
 

Ordinarie Suppleanter 
  

Sofie Blombäck (FFS)* 
# Hampus Haara (FFS) 
Thomas Larsson (FFS)* 
Sonja Pettersson (FFS)* 

# Stefan Carlsson (FFS) 
Ingemar Svensson (FFS)* 
 

# Nesrin Nablsi Löf (Haga) Martin Thulin (Haga)* - t.o.m. § 3.1 
# (HDK) # (HDK) 
Kristin Lovén (HVS)* # Toine Berntzen (HVS) 
Ylva Odelberg (MFG)* Kristian Ströberg (MFG) 
# Emma Terman (OF) # Malin Olsson (OF) 
Eva Klingnäs (SLUG)* Klara Gustafsson (SLUG)* 
# (StuArt) # (StuArt) 
# (VSK) # (VSK) 

* = Röstberättigad, # = Frånvarande 
 
 

GUS Presidium 
 

Susanne Persson (GUS ordförande) Fabian Lundgren (GUS vice ordförande) 
 
 

Övriga 
Emelie Hultberg (mötesordförande) Lina Söderström (Spionen) 
Jim-Alex Minorsson Hirschi (GUST- representant) 
t.o.m. § 3.2 

Maria Eriksson (kandiderande, SLUG) t.o.m. § 3.2 
Johanna Grimås (SLUG)  

Emma Spak (GUST-representant) t.o.m. § 3.2  
Martin Persson (sakrevisor) t.o.m. § 3.2  
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1 Preliminärer  
   
1.1 Mötets öppnande Susanne Persson öppnade mötet 17:01 
   

1.2 Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutade 
att anse mötet behörigen utlyst 

   
1.3 Presentationsrunda Antecknas 

 
Mötets deltagare samt värdkår (FFS) presenterar sig. 

   
1.4 Val av mötesordförande att utse Emelie Hultberg till mötesordförande 
   

1.5 Val av mötessekreterare att utse Susanne Persson till mötessekreterare 
   

1.6 Val av 
justeringspersoner 

att utse Klara Gustafsson (SLUG) och Thomas Larsson (FFS) till 
justeringspersoner 

   
1.7 Justering av röstlängd Mötet befanns vara beslutsmässigt 

(9 representanter från 5 kårer) 
   

1.8 Adjungeringar att hålla öppet möte med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt till 
mötets gäster 

   
1.9 Godkännande av dag- och 

arbetsordning 
(Bilaga 1 och 2) 

att behandla § 4.1 Konkretisering av verksamhetsplan efter 2 
Rapporter 
att under § 2.4 Övriga rapporter lägga till en rapport från GUS 
sakrevisor Martin Persson 
att under 5. Övriga frågor lägga till § 5.3 Värdkårer kommande 
möten 
att med dessa ändringar godkänna dagordningen 
 
att godkänna arbetsordningen 

   
 

2 Rapporter  
   

2.1 Presidiets rapport 
(Bilaga 3) 

att godkänna rapporten 

   
2.2 Inför Universitetsstyrelsen  att godkänna rapporten 
   

2.3 Handels och GUS att godkänna rapporten 
att bjuda in HHGS till nästa styrelsemöte  

   
2.4 Övriga rapporter 

Rapport från GUS 
sakrevisor 

 
att godkänna rapporten 
 

   
 

3 Fyllnadsval  
   

3.1 Val av 
studentrepresentanter 
(Bilaga 4) 
 
(Alla val förrättades med 
accklamation) 

att välja Susanne Persson (GUS) till studentrepresentant 
(ordinarie) i Centrala arbetsmiljökommittén (CAMK).  
(Susanne Persson nominerades på sittande möte) 

 
att välja Shaista Khan (SLUG) till studentrepresentant 
(ersättare) i likabehandlingskommittén.  
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att välja Kristian Ströberg (MFG) till studentrepresentant 
(ersättare) i Disciplinnämnden. 
 
att välja Fredrik Larsson (FFS) till studentrepresentant 
(ordinarie) i Fondstyrelsen. 
 

att välja Christina Dackling (FFS) till studentrepresentant 
(ordinarie) i Forskningsutbildningsberedningen. 
 
att välja Sofie Blombäck (FFS) till studentrepresentant 
(ordinarie) i Grundutbildningsberedningen. 
 
att välja Fredrik Larsson (FFS) till studentrepresentant 
(ordinarie) i GU:s säkerhetsgrupp.  
 
att välja Fabian Lundgren (GUS) till studentrepresentant 
(ordinarie) i IT-beställarrådet. 
 
att välja Thomas Larsson (FFS) till studentrepresentant 
(ersättare) i IT-beställarrådet. 
(Thomas Larsson nominerades på sittande möte) 

 
att välja Sami Korpela (FFS) till studentrepresentant (ordinarie) 
i Karriärcentrums referensgrupp. 
 
att välja Rolf Johnsson (SLUG) till studentrepresentant 
(ersättare) i Licenskommittén. 
 
att välja Eva Klingnäs (SLUG) till studentrepresentant 
(ersättare) i Miljösamordnarnasråd. 
 
att välja Maria Eriksson (SLUG) och Thomas Larsson (FFS) till 
ordinarie ledamöter av Götheborgske Spionens styrelse. 
(Thomas Larsson nominerades på sittande möte) 
 

att vakantsätta ej fyllda poster enligt nedan: 
- Biblioteksnämnden (2 ersättare) 
- Centrala likabehandlingskommittén (2 ersättare) 
- Filosofiska fakulteternas gemensamma 

donationsnämnd (2 ersättare) 
- Forskningsberedningen (1 ordinarie) 
- Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) (1 

ersättare) 
- IT-beställarrådet (1 ersättare) 
- Kontaktgruppen för studenthälsovård (1 ordinarie) 
- Kontaktkommittén för UB centralbiblioteket (1 

ordinarie) 
- Lokala arbetsmiljökommittén block 10 (2 ordinarie) 
- Referensgruppen för GU-kortet (1 ersättare) 
- Referensgruppen för Göteborg University Publications 

(GUPR) (1 ordinarie) 
 

   
3.2 Val till valberedningen  att välja Kristian Ströberg till MFG:s representant i GUS 

valberedning. 
 
att uppdra åt valberedningen att inom sig utse en 
sammankallande.   
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4 Beslutsärdenden  
   

4.1 Konkretisering av 
verksamhetsplan 2008/09 
(Bilaga 5) 

Martin Thulin, Sofie Blombäck, Klara Gustafsson och Ylva 
Odelberg yrkar: 
attattattatt ersätta ”GUS ska följa utvecklingen i obligatoriefrågan.”  
med 
”GUS ska ta fram en gemensam strategi i frågan om 
kårobligatoriet och sedan driva frågan i alla relevanta forum.” 
 
Klara Gustafsson yrkar: 
aaaatttttttt sist i andra punkten under fokusfråga två lägga till 
”genomförs”. 
 
Presidiet jämkar sig med förslagen. 
 
Styrelsen beslutar  
attattattatt anta förslaget till konkretiserad verksamhetsplan för 
2008/09. 
 

   
4.2 Obligatoriemotion FFS 

(Bilaga 6) 
FFS motionerar 
”att styrelsen uppdrar åt presidiet att anordna en paneldebatt 
om kårobligatoriets eventuella avskaffande och 
studentinflytandets framtid.” 
 
Styrelsen beslutar  
att bifalla motionen 
 
Styrelsen uppdrar åt presidiet att undersöka när det som 
tidigast skulle vara möjligt att ordna en paneldebatt med 
avseende på att Pam Fredman ska kunna ingå i panelen.   
 

 
5 Diskussionsärenden  
   

5.1 Uppdragsutvärdering Styrelsen anser att idén med en uppdragsutvärdering är bra och 
att GUS studentombud bör vidareutveckla förslaget.  
Detta ska ske i samarbete med representanter från kårerna då 
det finns många aspekter som bör diskuteras ytterligare innan 
ett färdigt förslag eventuellt tas i bruk. 
 

5.2 Tomma stolar Antecknas  
 

6 Övriga Frågor  
   

6.1 Julfest Att försöka ordna en julfest för alla Göteborgs universitets 
studenter är ett stort projekt och bör i så fall ordnas av ett 
eventbolag och är då mer GFS område. 
 
Ett knytkalas för kåraktiva innan jul föreslås och får positiv 
respons. Kristian Ströberg (MFG) och Martin Thulin (Haga) 
undersöker förutsättningarna för detta.  
 

6.2 Ärenden nästa möte • Verksamhetsberättelse 2007/08 

• Eventuell rapport ang. uppdragsutvärderingen 
 

6.3 Värdkårer kommande 
möten 

• 18/11 MFG 

• 16/12 SLUG 



STYRELSEN PROTOKOLL Sida 5/5 
 2008-09-23 StyM 2008/09:01 
 

§§§§    Ärende Beslut/åtgärd 
 

 

Mötesordförande 
 

Mötessekreterare 
 

Protokolljusterare 
 

Protokolljusterare 

 
Göteborgs universitets studentkårer | Box 133 | 405 30 Göteborg 

www.gus.gu.se | info@gus.gu.se | 031-786 56 40 

• 31/3 SLUG 

• 5/5 FFS 
 

Möten som ännu inte har någon värdkår: 

• 22/10 
• 28/1 

• 17/2 

• 27/5 
 

 
7 Mötets avslutande  
   

7.1 Mötesutvärdering Trevligt möte. Kul att GUS nu kommit igång. Glädjande att 
många pratar mycket. Glädjande med ytterligare valda 
studentrepresentanter. Förhoppningsvis får vi fylla alla platser 
vid valet i november. 

   
7.2 Mötets avslutande Emelie Hultberg förklarade mötet avslutat 19:42 

 
 
   
Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Emelie Hultberg  Susanne Persson 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Klara Gustafsson  Thomas Larsson 
 


