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Styrelsemöte 05 verksamhetsåret 2008/2009 
 
 
 
 
Tid Datum 2009-01-28 Starttid 17:16 Sluttid  19:53 
  
Plats Munhålan, Särögatan 4 
  
Kallade GUS styrelse, GUDK, GUST-representanter, GFS presidium, revisorer, Spionen, Carl Bennet 
 
 

Ledamöter 
 

Ordinarie Suppleanter 
  

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

# Stefan Carlsson (FFS) 
Ingemar Svensson (FFS) 
# Christina Dackling (FFS) 

Martin Thulin (Haga)* t.o.m. § 3.1 # Emelie Arnesson (Haga) 
# (HDK) # (HDK) 
Kristin Lovén (HVS)* Toine Berntzen (HVS) 
Ylva Odelberg (MFG)* Kristian Ströberg (MFG) 
# (OF) # (OF) 
Johanna Grimås (SLUG)* 
Eva Klingnäs (SLUG)* t.o.m. § 3.1 

Klara Gustafsson (SLUG)* injusterad fr.o.m. § 3.1 

# (StuArt) # (StuArt) 
# (VSK) # (VSK) 

* = Röstberättigad, # = Frånvarande 
 
 

GUS Presidium 
 

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

Övriga 
Moa Neuman (mötesordförande) § 1.4, § 2.4 - § 7.2 
Carl Bennet (Universitetsstyrelsens ordförande) 
Cecilia Eriksson (OF) 

Emelie Hultberg (GUST) 
Caroline Magnusson (FFS) 
Josefin Persdotter (kandiderande) t.o.m. § 5.1 

Emma Gustafsson (OF) 
 

Jesper Tullback (samordnare konstnärliga 
fakultetens studentkårer)  
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Innan mötet öppnas går GUS verksamhetsrevisor 
Martin Persson igenom sin halvårsuppföljning.  
  

 
 
 

1 Preliminärer  
   
1.1 Mötets öppnande Fabian Lundgren öppnade mötet 17:16 
   
1.2 Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutade 

att anse mötet behörigen utlyst 
   
1.3 Presentationsrunda Antecknas 

 
Mötets deltagare samt värdkår (OF) presenterar sig. 

   
1.4 Val av mötesordförande Valet genomförs innan § 2.4 när den tilltänkta 

mötesordföranden Moa Neuman anslutit. Fram tills dess leder 
Fabian Lundgren mötet. 
 
att utse Moa Neuman till mötesordförande 

   
1.5 Val av mötessekreterare att utse Susanne Persson till mötessekreterare 
   
1.6 Val av 

justeringspersoner 
att utse Toine Berntzen (HVS) och Klara Gustafsson (SLUG) till 
justeringspersoner 

   
1.7 Föregående 

mötesprotokoll 
Läggs till handlingarna 

   
1.8 Justering av röstlängd  Mötet befanns vara beslutsmässigt 

(9 representanter från 5 kårer)  
   
1.9 Adjungeringar  att hålla öppet möte med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt till 

mötets gäster 
   

1.10 Godkännande av dag- och 
arbetsordning 
(Bilaga 1 och 2) 

Två övriga frågor anmäls, diskussion med Carl Bennet och 
konstnärskårerna och deras mandat. 
 
Styrelsen beslutar: 
att med dessa tillägg godkänna dagordningen 
 
att godkänna arbetsordningen 
 

 
 

2 Rapporter  
   
2.1 Presidiets rapport 

(Bilaga 3) 
att lägga rapporten till handlingarna  

   
2.2 Arbetsgruppens rapport 

kårobligatoriet (Bilaga 4) 
Arbetsgruppen meddelar att debattartikeln är klar och att den 
förhoppningsvis kommer att publiceras i Göteborgs Posten 
nästa vecka.  
 
Styrelsen beslutar  
att lägga rapporten till handlingarna.  

   
2.3 Arbetsgruppens rapport 

Revidering GUS stadga 
Arbetsgruppen rapporterar muntligt vad som hittills 
diskuterats.  



STYRELSEN PROTOKOLL Sida 3/7 
 2009-01-28 StyM 2008/09:05 
 

§§§§    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 

 
Styrelsen beslutar 
att godkänna rapporten   

   
2.4 Övriga rapporter  Thomas Larsson rapporterar från IT-regelskommittén där man 

diskuterar vad som ska hända med studentkonton efter det att 
kontoinnehavaren avslutat sina studier.  
Man diskuterar också vad som ska gälla när Göteborgs 
universitets nät används till olaglig fildelning.  
 
Arbetsgruppen ”Regelrätt vecka” rapporterade om sitt arbete 
och att man nu undersöker hur tillgängliga resultaten av 
kursvärderingar är på olika institutioner.  
 
Susanne Persson rapporterade om att internrevisionens 
granskning av studiemiljön vid Göteborgs universitet är klar 
och att en rapport kommit. I denna nämns bland annat hur 
viktig regelsamlingen är för förtroendet mellan universitetet 
och studenterna.  
 
Styrelsen beslutar  
att godkänna rapporterna   

 
PAUS 18:25 – 18:37 
 

3 Fyllnadsval  
   

3.1 Val av 
studentrepresentanter  
(Bilaga 5) 
Valen redovisas i den ordning de 
förrättades  
 
*Valet togs med acklamation 
 

att välja Josefin Persdotter till ordinarie studentrepresentant i 
Likabehandlingskommittén.* 
 
att välja Caroline Magnusson till ordinarie studentrepresentant i 
referensgruppen för GUP/GUPEA.*  
(Caroline Magnusson nominerades på sittande möte). 
 
att välja Amanda Duregård till ordinarie studentrepresentant i 
Biblioteksnämnden.* 
 
att välja Linnéa Wigforss–Tibbling till ordinarie 
studentrepresentant i kontaktgruppen för UB 
centralbiblioteket.*  
(Linnéa Wigforss–Tibbling nominerades på sittande möte). 
 
att välja Péter Tóth till ordinarie studentrepresentant i Lokala 
arbetsmiljökommittén block 9.* 
(Péter Tóth nominerades på sittande möte). 
 
att vakantsätta ej fyllda poster enligt nedan: 

- Biblioteksnämnden (3 ersättare) 
- Centrala arbetsmiljökommittén (CAMK) (2 ordinarie) 
- Centrala likabehandlingskommittén (3 ersättare) 
- Forskningsberedningen (1 ordinarie) 
- Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) (2 

ordinarie, 1 ersättare) 
- IT-beställarrådet (1 ersättare) 
- IT-regelsgruppen (1 ordinarie) 
- Kontaktgruppen för studenthälsovård (1 ordinarie) 
- Licenskommittén (1 ersättare) 
- Lokala arbetsmiljökommittén block 10 (2 ordinarie) 
- Miljösamordnarnas råd (1 ersättare) 
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- Referensgruppen för Grundtviginstitutet (1 ersättare) 
- Referensgruppen för GU-kortet (1 ordinarie/1 ersättare) 

 
att förklara punkten omedelbart justerad.  

   
3.2 Val till valberedningen Ingen av de kårer som inte har någon representant i 

valberedningen önskar nominera någon. 
 
 

4 Beslut   
   
4.1 Uppdragsutvärdering 

(Bilaga 6) 
Sofies Blombäck yrkar: 
”aaaatttttttt lägga till: ”Annat.____________” 
I slutet av 2) Jag befinner mig i mina studier på” 
 
Styrelsen beslutar 
att bifalla Sofie Blombäcks yrkande. 
 
att systemet med uppdragsvärderingar tas i bruk omgående för 
studentrepresentanter utsedda av GUS och för medlemskårerna 
när dessa beslutar om att ta systemet i bruk. 
 
att förslaget till uppdragsvärderingsblankett används vid 
uppdragsvärderingarna. 
 
att GUS studentombud får i uppdrag att ansvara för att 
tillhandahålla, samla in och sammanställa resultaten från 
uppdragsvärderingar från studentrepresentanter utsedda av 
GUS. 
 
att GUS studentombud får i uppdrag att sammanställa inkomna 
uppdragsvärderingar från studentrepresentanter utsedda av 
GUS medlemskårer. 
 
att medlemskårerna som medverkar i utvärderingsförfarandet 
ansvarar för distributionen av uppdragsvärderingsblanketter 
inklusive frankerade kuvert till sina avgående 
studentrepresentanter. 
 
att systemet med uppdragsvärdering utvärderas efter 
höstterminen 2009. 
  

   
4.2 Upprivande av beslut 

(Bilaga 6) 
att riva upp beslutet från styrelsemöte 2008/09:01 angående 
anordnandet av en paneldiskussion om kårobligatoriet.  
 

 
5 Diskussionsärenden  
   
5.1 Halvårsuppföljning 

(Bilaga 7) 
Diskuteras 
 
Inga kommentarer angående budgeten.  
 
När det kommer till presidiets halvårsuppföljning och 
verksamhetsrevisorns rapport (redovisades innan mötet) 
uppkommer frågor om hur presidiet ser på sin arbetssituation. 
Under verksamhetsåret 07/08 diskuterades styrelsens ansvar 
för presidiets arbetssituation. Förslag om att denna diskussion 
ska återupptas på nästa styrelsemöte uppkommer. 
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Göteborgs universitets doktorandkommittés roll och deras 
koppling till GUS borde bli tydligare. Kommittén borde få en 
arbetsordning och det är möjligt att det bör finnas ett kapitel i 
GUS stadga som GUDK. En arbetsgrupp som arbetar med de här 
frågorna ska bildas. 
  
De frågor som presidiet känner att de har hafts svårast med är 
”50 000 studenter ett universitet” där det nästan alltid hänvisas 
till fakulteterna och det är svårt att ”ta ett samlat grepp”. Man 
upplever också vissa svårigheter med arbetet med SAMO 
projektet då resurserna här är små och det är svårt att komma 
ut med information och att marknadsföra projektet. 
 
Rapporten läggs till handlingarna. 
  

   
 
 

6 Mötets avslutande  
   
6.1 Nästa möte Nästa GUS möte hålls den 17/2 och Haga är värdkår för detta 

möte. 
 
Senast tisdag den 3/2 vill presidiet ha eventuella motioner och 
övriga frågor för att dessa ska kunna gå ut med handlingarna 
och behandlas vid mötet den 17:onde. 
 
Några saker som kommer att tas upp vid mötet den 17/2 är 
diskussioner om presidiets arbetssituation, verksamhetsplan för 
nästa verksamhetsår och styrelsen kommer även att diskutera 
det kommande presidievalet. 

   
6.2 Övriga frågor 

Diskussion med Carl 

Bennet.  

Carl Bennet vill veta vad studenterna vid Göteborgs universitet 
anser att det finns för problem med att vara student idag och 
var universitetet kan bättra sig. 
Car Bennet önskar en lista uppdelad i tre nivåer;   
Röd - sådant som absolut inte fungerar och som måste åtgärdas 
fortast möjligt. 
Gul - sådant som inte fungerar helt tillfredställande och borde 
åtgärdas men som inte räknas som ”akut”. 
Grön - sådant som fungerar. Det som är bra.  
 
Under diskussionen presenterar styrelsens ledamöter många 
problemområden för Carl Bennet; studenternas 
bostadssituation, studenternas ekonomiska situation, att 
kurslitteraturen är dyr och att universitetsbiblioteket inte på 
långa vägar köper in tillräckligt många exemplar, de 
internationella studenternas situation och svårigheterna för 
svenska studenter att göra praktik/läsa någon kurs i ett annat 
land. 
 
Det är ett problem att det mesta runt studierna och 
studiemedelssystemet är anpassat efter bilden av den ”typiske 
studenten”, en ensamstående 20-åring utan skulder som har 
möjlighet att ta ett extra jobb. 
 
När det kommer till framtiden och arbetsmarknaden anser man 
att bristen på karriär- och studievägledning är ett problem för 
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studenter på en del utbildningar. Idag ordnar många av kårerna 
arbetsmarknadsdagar, något som egentligen borde vara 
universitetets ansvar. 
Att studenterna får vara med och ordna saker ses som bra men 
ett ökat stöd från universitetet skulle ändå vara önskvärt. Det 
skulle också vara bra om man hade mer information om 
universitetens alumner – var de tidigare studenterna tagit 
vägen. 
 
På de flesta områden inom universitetet skulle det behövas en 
höjning av lägstanivån, idag upplever studenterna att det på 
Göteborgs universitet inte finns någon ”gemensam miniminivå” 
utan att det finns stora skillnader i de stöd- och 
servicefunktioner som erbjuds studenterna.   
På ett så stort universitet som Göteborgs universitet krävs också 
tydlig kommunikation, något som studenterna och kårerna inte 
alltid upplever att de får. 
 
Kårerna ser osäkerheten runt kårobligatoriets vara eller 
ickevara som ett stort problem. Man vet i nuläget väldigt lite om 
vad den proposition som antagligen kommer i början av mars 
kommer att innehålla.  
När det kommer till det liggande förslaget tror kårerna att de 
kommer att kunna hålla igång någon form av verksamhet om 
kårerna i framtiden kommer att få de föreslagna 310 kronorna 
per student och år. Att viss verksamhet skulle bil omöjlig att 
behålla är dock ett faktum, det tas bland annat upp att de kårer 
som idag äger kårhus skulle bil tvungna att sälja dessa.  
 

 Konstnärskårerna och 
deras mandat 

Diskuteras 
 
Det finns nu en samordnare för de tre kårerna på konstnärliga 
fakulteten. En av samordnarens uppgifter kommer att vara att 
medverka vid GUS styrelsemöten, föra fram konstnärskårernas 
åsikter och ta med det som diskuteras i GUS till HDK, Valand och 
StuArt. Hur ska man då se på samordnarens roll i GUS styrelse? 
Då samordnaren ska representera tre kårer, ska han då också ha 
tre mandat? Detta skulle i allra högsta grad påverka styrelsens 
beslutmässighet (minst sju ledamöter från 4 kårer ska vara 
närvarande för beslutsmässighet). 
 
Styrelsen är enig om att en ledamot inte bör kunna inneha mer 
än ett mandat åt gången. Det finns inget i stadgan som reglerar 
detta i dagsläget och vid en revidering bör ett tillägg göras. 
 
Det föreslås att konstnärskårerna rapporterar in samordnaren 
som sin ersättare och lämnar ordinarie posten till någon från 
kåren. Som ersättare för flera kårer kan då samordnaren välja 
vilket mandat han vill sitta på. Samordnaren kan då rösta för en 
kår och räknas då också som närvarande för en av de tre 
kårerna. Denna lösning accepteras av samtliga närvarande.  
  

 
 

7 Mötets avslutande  
   
7.1 Mötesutvärdering Effektivt möte då styrelsen fick mycket uträttat, tack till OF för 

fika och möteslokal, kul att få se munhålan, roligt med nya 
ansikten runt bordet, bra att vi fått några nya 
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studentrepresentanter, kul att Carl Bennet var med, bra 
mötesordförande  
 

   
7.2 Mötets avslutande Moa Neuman förklarade mötet avslutat 19:53. 

 
 
   
Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Moa Neuman  Susanne Persson 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Toine Berntzen  Klara Gustafsson 
 


