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Styrelsemöte 04 verksamhetsåret 2008/2009 
 
 
 
 
Tid Datum 2008-12-16 Starttid 17:00 Sluttid  18:36 
  
Plats A1 311, Pedagogen, Västra hamngatan 25  
  
Kallade GUS styrelse, GUDK, GUST-Representanter, GFS presidium, revisorer, Spionen 
 
 

Ledamöter 
 

Ordinarie Suppleanter 
  

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

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

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 
Elin Rosenberg (mötesordförande) Lina Söderström (Spionen) 
Maxim Fris (Spionens styrelses ordförande) t.o.m. § 
3.4 

Martin Persson (sakrevisor)  
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1 Preliminärer  
   
1.1 Mötets öppnande Susanne Persson öppnade mötet 17:00 
   

1.2 Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutade 
att anse mötet behörigen utlyst 

   
1.3 Presentationsrunda Antecknas 

 
Mötets deltagare samt värdkår (SLUG) presenterar sig. 

   
1.4 Val av mötesordförande att utse Elin Rosenberg till mötesordförande 
   

1.5 Val av mötessekreterare att utse Susanne Persson till mötessekreterare 
   

1.6 Val av 
justeringspersoner 

att utse Kristian Ströberg (MFG) och Christina Dackling (FFS) 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) 

att godkänna dagordningen 
 
att godkänna arbetsordningen 
 

 
2 Rapporter  
   

2.1 Presidiets rapport 
(Bilaga 3) 

att lägga rapporten till handlingarna  

   
2.2 Inför Universitetsstyrelsen  att godkänna rapporten 
   

2.3 Övriga rapporter Inga övriga rapporter  
   

 
3 Beslut  
   

3.1 Spionens Verksamhetsår 
2009 
(Bilaga 4, 5 och 6) 

att fastställa Spionens budget 2009 
 
att fastställa Spionens Vision 
 
att fastsälla Spionens Strategiska plan 2009-2014 
 
att fastställa Spionens Verksamhetsplan 2009 
 
att välja Fredrik Johansson på Mölndals Revisionsbyrå till 
Spionens revisor för verksamhetsåret 2009. 
 

   
3.2 Motion om stadgeändring 

(Bilaga 7)  
 att avslå motionen 
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att uppdra åt presidiet att göra en helhetsöversyn av stadgan 
och att presentera denna för GUS styrelse senats mars månad. 

 
PAUS 

 
17:50 – 18:00 
 

 
 

3.3 Motion om kontroll av kår 
medlemskap för 
doktorander  
(Bilaga 8) 

GUS styrelse uppdrar åt presidiet  
 
att arbeta gentemot Göteborgs universitet för ett införande av 
kontroll av betald kåravgift i samband med doktorandens årliga 
förlängning. 
 
att kontakta examensenhetens rörande uppvisande av intyg för 
betald kåravgift under hela doktorandperioden i samband med 
uttag av doktorsexamen 

   
3.4 Motion arbetsordning för 

valberedningen  
(Bilaga 9) 

Christina Dackling och Sofie Blombäck jämkar sig med 
presidiets förslag. 
 
att styrelsen uppdrar åt GUS presidium att presentera ett 
uppdaterat och omarbetat förslag på den arbetsbeskrivning 
som existerar i dagsläget.  

 
 

4 Diskussionsärenden   
   

4.1 Diskussionsunderlag – 
Erfarenhetsutbyte inom 
GUS 
(Bilaga 10) 

Diskuteras 
 
Ärendet är egentligen uppdelat i två frågor där den ena handlar 
om kontakt mellan studentrepresentanter, främst på 
fakultetsnivå och det andra om hur de rapporter som skrivs av 
GUS studentrepresentanter ska kunna göras mer tillgängliga än 
vad de är idag.  
 
Det råder delade meningar inom styrelsen om det bästa skulle 
vara att lägga upp alla rapporter på GUS hemsida, om man 
borde skapa ett forum för erfarenhetsutbyte eller om 
rapporterna ska förmedlas genom en maillista.  
 
En del saker bör inte publiceras på en hemsida då det kan 
handla om känslig och inte helt officiell information.  
 
Det behövs ett system som fungerar i längden. De som är aktiva 
inom kårvärlden byts ut fort så systemet bör inte kräva allt för 
hög teknisk kompetens utan ligga på en nivå som de flesta 
klarar av.  
 
Vad det gäller kontakt mellan studentrepresentanter är en idé, 
som åtminstone borde provas, att ha ”nätverk” inom olika 
områden.  
Man kunde förmedla kontakter mellan dem som tex. sitter i en 
likabehandlingskommitté eller motsvarande på fakultetsnivå. 
Det behöver inte handla om att representanterna ska mötas 
fysiskt utan i första hand att skapa en möjlighet att förmedla 
erfarenheter och frågeställningar genom exempelvis mail. 
  

   
4.2 Kunskapsbank 

(Bilaga 6) 
Diskuteras 
 
Styrelsen är enig och positivt inställd till förslaget.    
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Förutom det som föreslås i underlaget uppkommer förslag om 
listor över vilka som varit studentrepresentanter i olika organ 
och under vilken tidsperiod de företrädde studenterna.  
Detta för att det ska gå att ta reda på vem man kan vända sig till 
om man vill veta något om ett specifikt beslut, ett organs 
historia etc.   
 
För att förslaget ska kunna fungera på ett tillfredställande sätt 
är det viktigt att kårerna tar med ”Kunskapsbanken” som en del 
av den interna överlämningen.  
 

 
5 Övriga frågor  
   

5.1 Nästa möte Kommer att hållas 28/1 2009. Det är fyllnadsval detta möte. 
Universitetsstyrelsens ordförande Carl Bennet är inbjuden till 
mötet och än så länge ser det ut som att han kommer att 
komma. 
 
Senast kl 12:00 den 19/1 vill GUS ha in eventuella motioner och 
övriga frågor för att dessa ska kunna gå ut med handlingarna 
och behandlas på mötet. 
 

5.2 Övriga frågor 
Mötesdatum för 
arbetsgrupper 

Arbetsgruppen om kårobilgatoriet träffas hos GUS kl 9:00 den 
15/1. 
 
Den 21/1 träffas de som är intresserade av att vara med och 
revidera GUS stadga. Denna diskussion kommer att äga rum hos 
GUS efter ”Efter ledningsrådet” mötet.  

 
 

6 Mötets avslutande  
   

7.1 Mötesutvärdering Väl fungerande möte, bra möte, överraskande kort, tack till 
SLUG, bra ordförande, God Jul 

   
7.2 Mötets avslutande Elin Rosenberg förklarade mötet avslutat 18:36. 

 
 
   
Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Elin Rosenberg  Susanne Persson 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Christina Dackling  Kristian Ströberg 
 


