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Styrelsemöte 08 verksamhetsåret 2008/2009 
 
 
 
 
Tid Datum 2009-05-05 Starttid 17:00 Sluttid  20:24 
  
Plats Stora Skansen, Sprängkullsgatan 19  
  
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 
Caroline Magnusson* 

Martin Thulin (Haga)*  # Emelie Arnesson (Haga) 
# (HDK) Jesper Tullback (HDK)* § 1.1 - § 4.4, § 4.7 - § 7.2 
Kristin Lovén (HVS)* # Toine Berntzen (HVS) 
# Ylva Odelberg (MFG) Kristian Ströberg (MFG)* 
Emma Gustafsson (OF)* tom 4.1  Cecilia Eriksson (OF) tom 4.1 
Eva Klingnäs (SLUG)* 
# Johanna Grimås (SLUG) 

Klara Gustafsson (SLUG) 
Marie Norman (SLUG)* 

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

* = Röstberättigad, # = Frånvarande 
 
 

GUS Presidium 
 

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

Övriga 
Sofia Eklund (mötesordförande) Lina Söderström (Spionen) 
Emelie Hultberg (studentrepresentant 
universitetsstyrelsen) 

Martin Persson (sakrevisor) tom § 4.6 
Linn Persson (studentövermarskalk) tom § 3.5 

Patrik Kragh Myllenberg (valberedningen) § 3.1 - § 
3.5 
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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 (FFS) presenterar sig. 
   
1.4 Val av mötesordförande att utse Sofia Eklund till mötesordförande 
   
1.5 Val av mötessekreterare att utse Susanne Persson till mötessekreterare 
   
1.6 Val av 

justeringspersoner 
att utse Marie Norman (SLUG) och Stefan Carlsson (FFS) till 
justeringspersoner 

   
1.7 Justering av röstlängd Mötet befanns vara beslutsmässigt 

(11 representanter från 7 kårer) 
 

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

mötets gäster 
 

   
1.9 Föregående 

mötesprotokoll  
Emma Gustafsson anmäler att det i protokollet från StyM 07 står 
fel namn på OFs ledamöter. Då protokollet inte är färdigjusterat 
ändras detta.  
 

Protokollet bordläggs. 
 

   
1.10 Godkännande av dag- och 

arbetsordning 
(Bilaga 1 och 2) 

Sonja Pettersson yrkar 
att flytta § 4.3 så att den behandlas före § 4.1 
 

Eva Klingnäs yrkar 
att flytta § 4.6 så att den behandlas före § 4.5 
 

Styrelsen beslutar  
att bifalla Sonja Petterssons yrkande 
att bifalla Eva Klingnäs yrkande 
att med dessa ändringar 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. 

 
 

2 Rapporter  
   



STYRELSEN PROTOKOLL Sida 3/7 
 2009-05-05 StyM 2008/09:08 
 

§§§§    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 

2.1 Presidiets rapport 
(Bilaga 3) 

att lägga rapporten till handlingarna  

   
2.2 Inför Universitetsstyrelsen 

(Bilaga 4)  
att lägga rapporten till handlingarna 

   
2.3 Presentation 

Studentövermarskalk  
Den nyutsedda studentövermarskalken Linn Persson 
presenterade sig, berättade om sitt uppdrag och gav 
information inför den kommande professorsinstallationen.  
 

Styrelsen godkänner rapporten.  
 

   
2.4 Övriga rapporter Inga övriga rapporter. 
   

 
 

3 Val  
   

3.1 Val av ordförande och vice 
ordförande 09/10 
Valen togs med acklamation 
 

att välja Klara Gustafsson till ordförande för Göteborgs 
universitets studentkårer (GUS) verksamhetsåret 2009/10. 
 
att välja Christina Dackling till vice ordförande för Göteborgs 
universitet studentkårer (GUS) verksamhetsåret 2009/10. 
 

   
3.2 Val av verksamhetsrevisor 

samt ersättare för 2009/10   
att bordlägga valet.  
 
 

   
3.3 Val av ekonomisk revisor 

för 2009/10 
Valet togs med acklamation 
 

att välja Fredrik Johansson, Mölndals Revisionsbyrå till 
ekonomisk revisor för Göteborgs universitet studentkårer (GUS) 
verksamhetsåret 2009/10. 
 

att lämna punkten 
 

   
3.4 Val av 

studentrepresentanter 
att välja Peter Tóth till ersättande ledamot i Referensgruppen 
för Grundtviginstitutet.   
 

att omedelbart justera punkten. 
 
att vakantsätta övriga poster. 
 

   
3.5 Val av valberedning att bordlägga valet. 

 
PAUS 18:02 – 18:15 
 

4 Beslut  
   

4.1 GUS tredje presidial 
 (Bilaga 6) 

Thomas Larsson och Fabian Lundgren yrkar 
att presidiets yrkande: 
att styrelsen beslutar att man inför verksamhetsåret 09/10 till 
GUS presidium väljer en tredje presidial vars uppdrag främst 
omfattar förberedelser inför kårobligatoriet borttagande och 
borttagandets konsekvenser för GUS och dess medlemskårer. 
 

Stryks till förmån för: 
att inför verksamhetsåret 09/10 välja en vice ordförande i 
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enlighet med uppdragsbeskrivningen på GUS styrelsemöte 8 
2009. 
 

Styrelsen bifaller Thomas Larssons och Fabian Lundgrens 
yrkande.  
 

Thomas Larssons och Fabian Lundgrens yrkande ställs mot 
avslag. 
  
Styrelsen beslutar i enighet med Thomas Larssons och Fabian 
Lundgrens yrkande. 
 

   
4.2 Arbetsordning GUS tredje 

presidial   
(Bilaga 7)  

Sonja Pettersson och Thomas Larsson yrkar  
att den tredje och den femte punkten i uppdragsbeskrivningen 
stryks. 
 
Marie Norman yrkar 
att ta bort att-satsen: 
att på ett engagerat vis finnas till hands för kårerna i deras 
omorganiseringsarbete. 
 

till fördel för: 
att finnas till hands för kårerna i deras omorganiseringsarbete.  
 
Klara Gustafsson yrkar 
att stryka att-satsen: 
att på GUS initiativ genomföra större undersökningar bland 
studenterna vid Göteborgs universitet. 
 

till förmån för: 
att genomföra eventuella större undersökningar bland 
studenterna vid Göteborgs universitet. 
 
Martin Thulin yrkar: 
att lägga till en punkt i uppdragsbeskrivningen för GUS tredje 
presidial: 
 

att i mån av tid avlasta övriga presidialer i deras arbete.  
 
Sonja Pettersson och Thomas Larsson yrkande om att ta bort 
den tredje punkten ställs mot Marie Normans yrkande. 
Styrelsen bifaller Marie Normans yrkande. 
 
Marie Normans yrkande ställs mot avslag. 
Styrelsen bifaller Marie Normans yrkande. 
 
Sonja Pettersson och Thomas Larsson yrkande om att ta bort 
den femte punkten ställs mot Klara Gustafssons yrkande. 
Styrelsen bifaller Klara Gustafssons yrkande. 
 
Klara Gustafssons yrkande ställs mot avslag. 
Styrelsen bifaller Klara Gustafssons yrkande. 
 
Styrelsen bifaller Martin Thulins yrkande. 
 
Styrelsen beslutar 
att fastställa det framvaskade förslaget till 
uppdragsbeskrivning för GUS tredje presidial. 
 

   
4.3 Ändrat valförfarande att valet av GUS tredje presidial inför verksamhetsåret 09/10 
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(Bilaga 8) genomförs vid GUS mötet den 3/6 2008. 
 
att nomineringstiden inför detta val är två veckor, från 6/5 till 
19/5. 
 
att nomineringsanmodan ska vara samtliga medlemskårer, GUS 
styrelse och GUDK tillhanda och den bör anslås på GUS:s 
hemsida samt meddelas GUS studentrepresentanter den 6/5. 
 
att valberedningens utlåtande ska vara styrelsens ledamöter 
tillhanda senast den 29/5. 
 

   
4.4 Ändrat mötesdatum 

(Bilaga 9) 
att fastställa mötesdatum enligt föreliggande förslag. 
 

   
4.5 Fastställande av budget 

2009/10 
(Bilaga 10) 

att    fastställa budgeten för verksamhetsåret 2009/10 enligt 
budgetförslag 3. 

   
4.6 Fastställande av 

medlemsavgift 2009/10 
(Bilaga 11) 

att    fastställa medlemsavgiften för GUS verksamhetsåret 
2009/10 till 8,5 kr per student och termin. 
 
Beslutet var enhälligt 
 

 
PAUS 19:00 – 19:15 
 

4 Beslut forts.  
   

4.7 Fastställande av 
verksamhetsplan 2009/10 
(Bilaga 12) 

att bordlägga verksamhetsplanen.  

   
4.8 Fastställande av 

mandatfördelning för GUS 
styrelse 2009/10. 
(Bilaga 13) 

att    fastställa GUS styrelses mandatfördelning för verksamhetsåret 
2009/10 enligt föreliggande förslag.   
 

   
4.9 Fastställande av 

mötesdatum 
(Bilaga 14) 

Martin Thulin yrkar 
att följande mötestider fastslås: 
8/9 
14/10 
10/11 
16/12 
 

23/1 
24/2 
30/3 
5/5 
31/5 
 
Thomas Larsson yrkar 
att GUS fastställer vårens styrelsemöten vid höstens andra 
styrelsemöte. 
 
Kristian Ströberg yrkar 
att GUS kårstyrelseutbildning hålls 27:e och 28:e augusti. 
 
Klara Gustafsson yrkar 
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att GUS kårstyrelseutbildning hålls 20-21 augusti. 
 
Styrelsen bifaller Martin Thulins yrkande. 
 
Styrelsen bifaller Thomas Larssons yrkande. 
 
Kristian Ströbergs yrkande ställs mot Klara Gustafssons 
yrkande. 
Styrelsen bifaller Klara Gustafssons yrkande. 
 
Styrelsen beslutar 
att fastställa mötesdatum enligt det framvaskade förslaget. 
 

   
4.10 GUS stadga – första 

läsningen 
(Bilaga 15) 

Sonjas Pettersson yrkar 
att under § 4.5 ersätta två tredjedelar (2/3) med tre fjärdedelar 
(3/4). 
 

att under § 5:7 ändra lydelsen till ”Namn på nominerade som har 
accepterat sin nominering är offentliga då nomineringstiden gått 
ut”. 
 
Christina Dackling yrkar 
att stadgan språkgranskas. 
 
Styrelsen bifaller Sonja Petterssons yrkanden. 
 
Styrelsen bifaller Christina Dacklings yrkande. 
 
Styrelsen beslutar 
att fastställa den första läsningen av den framvaskade och 
språkgranskade stadgan. 
 

   
4.11 Motion presidieråd 

(Bilaga 16) 
att inrätta posten Presidieråd och fastställa 
arbetsbeskrivningen. 
 
att för verksamhetsåret 2009/2010 välja ett Presidieråd på 
första mötet under höstterminen. 
 
att uppdraget ska utvärderas innan valet inför verksamhetsåret 
2010/2011 

   
 
PAUS 19:45 – 20:05 
 

5 Diskussionsärenden   
   
5.1 Verksamhetsplan 08/09 

(Bilaga 17) 
GUS presidium har insett att det kommer att bli svårt att nå så 
långt som man önskat med vissa delar av verksamhetsplanen 
och undrar därför hur styrelsen ser på detta och om det är några 
delar av verksamhetsplanen som bör prioriteras. 
 
Styrelsen anser att trots att presidiet inte hunnit så långt som de 
önskat på alla områden har man ändå arbetat med allt som tas 
upp i verksamhetsplanen.  
Det är svårt att köra igång med någonting stort nu då det är så 
pass kort tid kvar av verksamhetsåret och det är därför svårt att 
göra så mycket mer åt exempelvis SAMO verksamheten.  
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Är det något som ska prioriteras bör det vara GUS 
informationsskrift ”Universitetet – så funkar det” eller ”GUS lilla 
röda” då det bara finns ett fåtal exemplar kvar av denna. 

 
6 Övriga frågor  
   
6.1 Övriga frågor Valberedningen  

FFS ledamot har avsagt sig sitt uppdrag i GUS valberedning.  
 

Thomas Larsson yrkar 
att styrelsen delegerar till presidiet att fastställa fyllnadsvalet av 
FFS representant till valberedningen under verksamhetsåret 
08/09. 
  
Styrelsen bifaller Thomas Larssons yrkande. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 
Affischkampanj 
Sonja Pettersson och Johanna Grimås kommer att sätta ihop en 
affischkampanj om den nya likabehandlingslagen och vad den 
innebär för studenter. De efterlyser fler som vill vara med och 
hjälpa till. 
 

6.2 Nästa möte 
 

GUS styrelses sista möte för verksamhetsåret hålls den 3/6 och 
styrelsen kommer då bland annat att välja en tredje presidial till 
GUS presidium 09/10. 
 
Eventuella motioner och övriga frågor måste vara presidiet 
tillhanda senast den 20/5 för att kunna gå ut med handlingarna 
och behandlas på mötet. 
  

 
 

7 Mötets avslutande  
   
7.1 Mötesutvärdering Trevlig och välstrukturerat, mycket bra mötesordförande, bra 

av mötesordförande att lyckas hålla ordning på allt, grattis till 
det nya presidiet  

   
7.2 Mötets avslutande Sofia Eklund förklarade mötet avslutat 20:24. 

 
 
   
Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Sofia Eklund  Susanne Persson 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Stefan Carlsson  Marie Norman 
 


