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Styrelsemöte 02 verksamhetsåret 2008/2009 
 
 
 
 
Tid Datum 2008-10-22 Starttid 17:05 Sluttid 19:42 
  
Plats Matsalen Hälsovetarbacken  
  
Kallade GUS styrelse, GUDK, GUST-Representanter, revisorer, HHGS 
 
 

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) * # Emelie Arnesson (Haga) 
# (HDK) # (HDK) 
Kristin Lovén (HVS)* Toine Berntzen (HVS) 
Ylva Odelberg (MFG) * Kristian Ströberg (MFG) 
# Emma Terman (OF) # Malin Olsson (OF) 
Eva Klingnäs (SLUG)* 
Johanna Grimås (SLUG)* 

Klara Gustafsson (SLUG) 

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

* = Röstberättigad, # = Frånvarande 
 
 

GUS Presidium 
 

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

Övriga 
David Eskilsson (mötesordförande) Lina Söderström (Spionen) 
Helena Svensson (GUST- representant) Mattias Olinder HHGS t.o.m § 4.1 
Caroline Öhman (GUS ordförande 2007/2008) Emelie Dorf HHGS t.o.m  § 4.1 
Adrian Nählinder (sakrevisorssuppleant 
2008/2009, verksamhetsrevisor 2007/2008)  
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1 Preliminärer  
   
1.1 Mötets öppnande Susanne Persson öppnade mötet 17:05 
   
1.2 Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutade 

att anse mötet behörigen utlyst 
   
1.3 Presentationsrunda Antecknas 

 
Mötets deltagare samt värdkår (HVS) presenterar sig. 

   
1.4 Val av mötesordförande att utse David Eskilsson till mötesordförande 
   
1.5 Val av mötessekreterare att utse Fabian Lundgren till mötessekreterare 
   
1.6 Val av 

justeringspersoner 
att utse Toine Berntzen (HVS) och Sonja Pettersson (FFS) till 
justeringspersoner 
 

1.7 Föregående 
mötesprotokoll 
 

att lägga protokollet 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) 

att behandla punkten 4.1 HHGS före punkten 2 Rapporter 
att lägga till Kårobligatoriediskussion, Ladok, 
Likabehandlingssamordnare och Remissmöte indikatorer som 
övriga punkter. 
att med dessa ändringar godkänna dagordningen 
 
att godkänna arbetsordningen 
 

   
 
 

2 Rapporter  
   
2.1 Presidiets rapport 

(Bilaga 3) 
att godkänna rapporten 

   
2.2 GUST  att godkänna rapporten 
   
2.3 Övriga rapporter 

 
Inga övriga rapporter förelåg 
 

   
   

Paus 18:05 – 18:15 
 
 

3 Beslut  
   
3.1 Verksamhetsåret 

2007/2008 
att att att att godkänna verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 
2007/2008 och lägga densamma till handlingarna, 
att att att att godkänna den ekonomiska berättelsen för verksamhetsåret 
2007/2008 och lägga densamma till handlingarna, 
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att att att att lägga verksamhetsrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 
2007/2008 till handlingarna, 
att att att att lägga den ekonomiska revisionsberättelsen för 
verksamhetsåret 
att att att att bevilja ansvarsfrihet för presidiet 2007/2008. 
 

3.2 Valmötet attattattatt valet genomförs som planerat  
     

 
 

4 Diskussionsärenden  
4.1 HHGS Presentation av Handels syn på GUS och eventuellt 

medlemskap. Ärendet diskuterades både med handels 
representanter och internt inom styrelsen.  
 

4.2 Regelrätt vecka Vecka 10 är bra, regelrätt vecka vill man ha.  
En arbetsgrupp likt förra året efterfrågas. (en presidial, GUS 
studentombud och helst en intresserad representant från varje 
kår). Denna skall planera veckan och ta fram affischer, 
broschyrer (förutom regelsamlingarna) samt annat material. 
Man bör försöka få universitetet att medverka.  
GUS kårer arbetar mot studenterna, Ledningen arbetar mot 
personalen. 
 

   
4.3 Budget för kännedom Läggs till handlingarna 

 
 

5 Övriga frågor  

5.1 Kårobligatorie 
diskussionen 

Frågan diskuterades och man kom fram till att vad man vill ha 
är en debatt/diskussion med inbjudna från riksdagen och från 
universitetets ledning tillsammans med pålästa studenter och 
eventuellt ytterligare en part. 
Tema: Hur kan studentinflytandet fungera i framtiden? 
 

5.2 Ladok Fabian informerar. Enligt studentavdelningen är det fullt 
möjligt att kårerna kan få tillgång till Ladok, frågan är vad det 
är man anser sig behöva. 
Kårerna ombeds att maila in en ”önskelista” till Fabian så att det 
är honom tillhanda senast 7/11. 
 

5.3 Likabehandlingsombud Den 6 november är det utbildning för nya 
likabehandlingsombud. En önskan om att en eller två studenter 
ska medverka och presentera hur kårerna arbetar med 
likabehandling har inkommit till GUS. 
Presentationen bör ta 30-60 minuter. Kårerna ombeds att höra 
sig för i den egna organisationen för att se om någon har 
möjlighet att medverka. I annat fall önskar presidiet 
sammanställningar av det arbete som bedriv på kårerna.  
Ett tips om att använda manus från tidigare år inkommer. 
 

5.4 Remissmöte Indikatorer 12/11 vill presidiet ha svar från kårerna, deadline för remissen är 
14/11. Presidiet kallar samman ett diskussionsmöte. 
 

5.5 Ärenden nästa möte Valmöte! 
Senast kl 12 den 10/11 vill presidiet ha motioner och dylikt 
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6 Mötets avslutande  
   
6.1 Mötesutvärdering Bra möte, folk håller sig till saken och ”talar inte i cirklar”, tack 

till HVS, bra mötesordförande.  
   
6.2 Mötets avslutande David Eskilsson förklarade mötet avslutat 19:42 

 
 
   
Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

David Eskilsson  Fabian Lundgren 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Toine Berntzen  Sonja Pettersson 
 


