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Styrelsemöte 03 verksamhetsåret 2008/2009 
 
 
 
 
Tid Datum 2008-11-18 Starttid 17:00 Sluttid 20:57 
  
Plats Ingegerd Eriksson, Academicum, Medicinaregatan 3 
  
Kallade GUS styrelse, GUDK, GUST-Representanter, revisorer, GFS ordförande, Spionen 
 
 

Ledamöter 
 

Ordinarie Suppleanter 
  

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

Stefan Carlsson (FFS) 
Christina Dackling (FFS) 
# Ingemar Svensson (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) 
Johanna Grimås (SLUG)* närvarande fr.o.m. ”val 
till Spionens styrelse”.  
Injusterad efter ”paus 2” utjusterad f.o.m ”val till 
kvalitetsrådet” injusterad fr.o.m. ”Val till 
miljösamordnarnas råd” utjusterad fr.o.m. ”Val till 
studieregelskommittén”.  
Lämnade mötet efter förrättat val.   
Eva Klingnäs (SLUG)* utjusterad fr.o.m. ”Val till 
Kontaktgruppen för studenthälsovård” injusterad 
fr.o.m. ”Val till kvalitetsrådet” utjusterad vid ”Val 
till Miljösamordnarnas råd” injusterad fr.o.m. ”Val 
till PIL:S kontaktgrupp”. 

Klara Gustafsson (SLUG)* utjusterad efter ”paus 2” 
injusterad fr.o.m. ”Val till Kontaktgruppen för 
studenthälsovård” utjusterad fr.o.m. ”Val till PIL:S 
kontaktgrupp” injusterad fr.o.m. ”Val till 
studieregelskommittén”.   

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

* = Röstberättigad, # = Frånvarande 
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GUS Presidium 
 

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

Övriga 
 

Erik Johansson (mötesordförande) Fredrik Larsson (kandiderande, FFS) ) t.o.m § 3.1 
”Val till Biblioteksnämnden”    

Maria Eriksson (kandiderande, SLUG) t.o.m. § 3.1 
”Val till IT-regelgruppen” 

Martin Persson (sakrevisor) t.o.m. § 3.1 ”Val till 
Spionens styrelse” 

Maxim Fris (kandiderande, FFS) Lämnade mötet 
efter förrättat val.   

Gunilla Pribe (kandiderande, FFS) t.o.m. § 3.1 ”Val 
till Spionens styrelse” 

Emelie Hultberg (kandiderande, MFG) t.o.m § 3.1 
”Val till Biblioteksnämnden”    

Emelie Sjödin (valberedare) Lämnade mötet efter 
förrättat val.   

Patrik Kragh Myllenberg (valberedare, 
kandiderande, Haga) Lämnade mötet efter 
förrättat val.   
 
 

Caroline Öhman (kandiderande, HVS) Lämnade 
mötet efter förrättat val.   

1 Preliminärer  
   
1.1 Mötets öppnande Susanne Persson öppnade mötet 17:00. 
   
1.2 Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutade 

att anse mötet behörigt utlyst. 
   
1.3 Presentationsrunda Mötets deltagare samt värdkår (MFG) presenterar sig. 
   
1.4 Val av mötesordförande att utse Erik Johansson till mötesordförande. 
   
1.5 Val av mötessekreterare att utse Susanne Persson till mötessekreterare. 
   
1.6 Val av 

justeringspersoner 
att utse Ylva Odelberg och Martin Thulin till justeringspersoner.  

   
1.7 Justering av röstlängd Mötet befanns vara beslutsmässigt. 

(9 representanter från 5 kårer närvarande) 
   
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) 

Martin Thulin anmäler en övrig fråga; ”Knytkalas”.  
 

Styrelsen beslutade  
att godkänna dagordningen 
 

att godkänna arbetsordningen 
 

samt att godkänna tillägg till arbetsordningen;  
 

att    GUS styrelse beslutar att tillämpa fri nominering på sittande 
möte på poster som av valberedningen förordas att 
vakantsättas redan i början av valmötet.  
 
att    GUS styrelse beslutar att först genomföra val till poster där 
nominerade ickestyrelseledamöter är närvarande, och därefter 
genomföra valen i bokstavsordning.  
 

att GUS styrelse beslutar öppna upp för möjligheten att 
diskutera flera val samtidigt, om det är samma personer som är 
nominerade till samma poster.  
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2 Rapporter  
   
2.1 Presidiets rapport 

(Bilaga 3) 
att lägga rapporten till handlingarna  

   
2.2 Inför Universitetsstyrelsen  Inget att rapportera 
   
2.3 Övriga rapporter Inga övriga rapporter.  
   

 
PAUS 1    17:30 – 17:40 
 
3 Val  
   
3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Val av 
studentrepresentanter 
(Bilaga 4) 
Valen redovisas i den ordning de 
förrättades  
 
*Valet togs med acklamation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

att välja Fredrik Larsson (FFS) till studentrepresentant 
(ordinarie) i Fondstyrelsen. * 
 
att välja Fredrik Larsson (FFS) till studentrepresentant 
(ordinarie) i Samverkansberedningen. * 
 
att välja Fredrik Larsson (FFS) till studentrepresentant 
(ordinarie) i GU:s säkerhetsgrupp. *  
 
att välja Gunilla Priebe (FFS), Ylva Mattsson-Wallinder (Haga) 
och Shaista Khan (SLUG) till studentrepresentanter (ordinarie) 
samt Ingemar Svensson (FFS) (ersättare) i 
likabehandlingskommittén. * 
(Ylva Mattsson-Wallinder, Shaista Khan och Ingemar Svensson nominerades på 
sittande möte). 
 
att välja Ingemar Svensson (FFS) och Patrik Kragh Myllenberg 
(Haga) till studentrepresentanter (ordinarie) samt Kristian 
Ströberg (MFG) (ersättare) i Disciplinnämnden.* 
 
att välja Maxim Fris (FFS) och Fabian Lundgren (GUS) till 
studentrepresentanter (ordinarie) samt Thomas Larsson (FFS) 
(ersättare) i IT-beställarrådet.  
 
att välja Sami Korpela (FFS) till studentrepresentant (ordinarie) 
samt Maxim Fris (FFS) (ersättare) i Projektgruppen för GU-
kortet. * 
 
 
Sofie Blombäck lyfter Thomas Larsson till ordinarie ledamot i 
Götheborgske Spionens styrelse. 
 

Styrelsen beslutar 
att välja Maxim Fris (FFS) till ordförande för Götheborgske 
Spionens styrelse. * 
 

att välja Elin Rosenberg (Haga), Thomas Larsson (FFS), Caroline 
Öhman (HVS) och Maria Eriksson (SLUG) till ordinarie 
ledamöter i Götheborgske Spionens styrelse. 
 
 
Stefan Carlsson lyfter Fabian Lundgren till ordinarie ledamot i 
Universitetsstyrelsen.  
 

Sofie Blombäck lyfter Christina Dackling till ordinarie ledamot i 
Universitetsstyrelsen.  
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PAUS 2 
 
 
   3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:50 – 19:00 
 
 
Val av 
studentrepresentanter 
forts. 
   
 
 

 
 

Styrelsen beslutar 
att välja Helena Svensson (MFG), Fabian Lundgren (GUS) och 
Emelie Hultberg (MFG) till studentrepresentanter (ordinarie) i 
Universitetsstyrelsen. 
 
 
Christina Dackling lyfter sig till ersättare i Universitetsstyrelsen. 
 

Styrelsen beslutar 
att välja Christina Dackling (FFS) till studentrepresentant 
(ersättare) i Universitetsstyrelsen.* 
 
 
 
 
att välja Sonja Pettersson (FFS) och Stefan Carlsson (FFS) till 
studentrepresentanter (ordinarie) i Biblioteksnämnden. * 
 
att välja Susanne Persson (GUS) till studentrepresentant 
(ordinarie) i Centrala arbetsmiljökommittén.* 
(Susanne Persson nominerades på sittande möte). 

 
att välja Sofie Blombäck (FFS) och Elin Rosenberg (Haga) till 
studentrepresentanter (ordinarie) i Centrala 
internationaliseringsrådet.* 
 
att välja Stefan Carlsson (FFS) och Ann-Catrin Jonsson (FFS) till 
studentrepresentanter (ordinarie) samt Hampus Haara (FFS) 
och Anders Ekstrand (FFS) (ersättare) i Filosofiska fakulteternas 
gemensamma donationsnämnd.* 
(Samtliga nominerades på sittande möte). 

 
att välja Thomas Larsson (FFS) till studentrepresentant 
(ordinarie) i Forskningsutbildningsberedningen.* 
(Thomas Larsson nominerades på sittande möte). 

 
 
Thomas Larsson lyfter Sofie Blombäck till ordinarie ledamot i 
Grundutbildningsberedningen. 
 

Styrelsen beslutar  
att välja Klara Gustafsson (SLUG) till studentrepresentant 
(ordinarie) i Grundutbildningsberedningen. 
 
 
att välja Thomas Larsson (FFS) till studentrepresentant 
(ordinarie) i IT-regelgruppen.* 
 
att välja Toine Berntzen (HVS) till studentrepresentant 
(ordinarie) i Karriärcentrums referensgrupp.* 
(Toine Berntzen nominerades på sittande möte). 

 
att välja Eva Klingnäs (SLUG) och Susanne Persson (GUS) till 
studentrepresentanter (ordinarie) i Kontaktgruppen för 
Studenthälsovård.* 
(Susanne Persson nominerades på sittande möte). 

 
att välja Sonja Pettersson (FFS) och Cilla Ingvarsson (FFS) och 
till studentrepresentanter (ordinarie) i Kontaktkommittén för 
UB centralbiblioteket.* 
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att välja Sofie Blombäck (FFS), Johanna Grimås (SLUG) och 
Sonja Pettersson (FFS) till studentrepresentanter (ordinarie) i 
Kvalitetsrådet. * 
 
att välja Thomas Larsson (FFS) till studentrepresentant 
(ordinarie) i Licenskommittén.* 
 
att välja Linn Raninen (FFS) till studentrepresentant (ordinarie) 
i Lokala arbetsmiljökommittén block 9.* 
 
att välja Eva Klingäs (SLUG) till studentrepresentant (ordinarie) 
i Miljösamordnarnas råd.* 
 
att välja Fabian Lundgren (GUS) och Sofie Blombäck (FFS) till 
studentrepresentanter (ordinarie) i PIL:s styrgrupp.* 
(Sofie Blombäck nominerades på sittande möte). 

 
att välja Annelie Rasmussen (FFS) till studentrepresentant 
(ordinarie) i Programrådet för Jonsereds Herrgård.* 
 
att välja Klara Gustafsson (SLUG) till studentrepresentant 
(ordinarie) i Referensgrupp för Grundtviginstitutet.* 
 
att välja Christina Dackling (FFS) och Johanna Grimås (SLUG) 
till studentrepresentanter (ordinarie) i Studieregelskommittén.* 
 

att vakantsätta ej fyllda poster enligt nedan: 
- Biblioteksnämnden (1 ordinarie, 3 ersättare) 
- Centrala arbetsmiljökommittén (CAMK) (2 ordinarie) 
- Centrala likabehandlingskommittén (1 ordinarie, 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) 
- Kontaktkommittén för UB centralbiblioteket (1 

ordinarie) 
- Licenskommittén (1 ersättare) 
- Lokala arbetsmiljökommittén block 9 (1 ordinarie) 
- Lokala arbetsmiljökommittén block 10 (2 ordinarie) 
- Miljösamordnarnas råd (1 ersättare) 
- Referensgruppen för Grundtviginstitutet (1 ersättare) 
- Referensgruppen för GU-kortet (1 ordinarie/1 ersättare) 
- Referensgruppen för Göteborg University Publications 

(GUPR) (1 ordinarie) 
 

   
3.2 Val till valberedningen  HVS representant i GUS valberedning, Toine Berntzen, har valt 

att lämna denna post  
 
Styrelsen beslutar  
att välja Matti Karppala till HVS representant i GUS 
valberedning. 

 
PAUS 3  19:55 – 20:10 
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4 Diskussionsärenden  
   
4.1 Gemensam strategi 

kårobligatoriet 
(Bilaga 5) 

Diskuteras 
 
Styrelsen anser att man behöver gemensam taktik för att driva 
frågan. Förslag inkommer om att bilda en arbetsgrupp som ska 
jobba vidare med strategi och taktik. Presidiet tar med sig detta 
förslag.   

   
4.2 Uppdragsutvärdering 

(Bilaga 6) 
Diskuteras 
 
Kommentarer som uppkommer är att utvärderingen är lång och 
borde komprimeras och förtydligas. Språkbruket bör ses över 
och antalet detaljfrågor minskas. 
 
Styrelsen är inte överrens om vilka frågor som kan tas bort eller 
om man bör ha kvar fälten för kommentarer eller om man ska 
ha en ruta för ”öviga kommentarer” i slutet av utvärderingen.   
 
GUS studentombud mailar ut förslaget till kårerna och sätter ett 
datum när kårernas kommentarer på förslaget ska ha 
inkommit. Efter detta gör arbetsgruppen de ändringar de anser 
vara nödvändiga innan ärendet tas upp som beslut i GUS 
styrelse.   

   
4.3 Rätten till representation Diskuteras 

 
Fyra av de närvarande kårerna anser att de har blivit 
utestängda från organ de önskat representation i med 
hänvisning till att organen inte är beredande eller beslutande 
utan rådgivande, arbetande etc.  
 
Många har också upplevt att fakulteter/institutioner tillsätter 
studentrepresentanter utan att vända sig till kåren eller att 
kåren får veta att en grupp existerar genom andra- eller 
tredjehands information. Ofta är studentrepresentationen upp 
till vissa personers ”goda vilja”. 
 
Kårerna upplever också att det inte får vetskap om vilka beslut 
som diskuteras och inte heller bli inbjudna när besluten tas.  
 
Många förslag på hur GUS och kårerna ska jobba med frågan 
inkommer.  
 
Antecknas  

 
 

5 Övriga Frågor  
   
5.1 Nästa möte Kommer att äga rum den 16/12.  

Senast kl. 12:00 den 8/12 vill presidiet ha eventuella motioner 
eller övriga frågor för att de ska kunna gå ut med handlingarna. 

   
5.2 Övriga frågor - Knytkalas Martin Thulin och Kristian Ströberg informerar om knytkalaset 

för kåraktiva den 6/12. Sista anmälningsdag är 24/11. 
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6 Mötets avslutande  
   
6.1 Mötesutvärdering Långt möte, bra att det var konkurrens om vissa poster även om 

det är tråkigt att välja bort någon, bra att vi trots ett långt val 
inte säckade ihop utan orkade diskutera, kanske skulle man ha 
ett renodlat valmöte, bra möte, bra mötesordförande. 

   
6.2 Mötets avslutande Erik Johansson förklarade mötet avslutat kl. 20:57. 

 
 
   
Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Erik Johansson  Susanne Persson 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Ylva Odelberg  Martin Thulin 
 


