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Christina Dackling, GUS vice ordförande 
Martin Thulin, GUS vice ordförande 

    Ordinarie:Ordinarie:Ordinarie:Ordinarie:    Sonja Pettersson*, FFS 
Simon Johansson*, FFS 
Ragnar Widebrant*, FFS 
Marie Norman*, SLUG 
Suzanne Staaf*, Haga (tom § 5.3 klockan 19:55) 
Karin Karlsson*, MFG 
Emma Gustafsson*, OF (tom § 4.5 klockan 18:58) 

    Suppleanter:Suppleanter:Suppleanter:Suppleanter:    Hampus Haara*, FFS 
Stina Johansson*, HVS (tom § 4.4 klockan 18:13) 
Leonard Schmidt, MFG 
Emelie Arnesson*, Haga (injusterad from § 5.1 klockan 19:55) 

    Adjungerade:Adjungerade:Adjungerade:Adjungerade:    Caroline Öhman, mötesordförande 
Eva Klingnäs, mötessekreterare 
Mathilda Bränfeldt, Sammankallande valberedningen (tom § 4.3 
klockan 17:45) 
Stefan Carlsson, Studentrepresentant Biblioteksnämnden (tom § 
5.1 19:56) 
Fredrik Larsson, kandidat till studentrepresentant till GruB (tom 
§ 4.5 klockan 18:58) 
My Johansson, HHGS (tom § 5.1 19:56) 
Karin Lidberg, Alumnverksamheten vid Göteborgs universitet 
(tom § 2.1. klockan 17:05) 
Marika Lagervall, Alumnverksamheten vid Göteborgs universitet 
(tom § 2.1. klockan 17:05) 
Eva Jonson, Ordförande HDK (tom § 3.1 klockan 17:26) 
Jesper Tullbak (Samordnare konstnärliga fakultetens 
studentkårer) 
Maxim Fris, GUS verksamhetsrevisor (from § 1.7 klockan 16:36 
tom § 4.4 klockan 18:02) 
Fabian Lundgren, GUST (from § 2.1 klockan 16:45 (tom 4.3 
klockan 18:00) 
Richard Nordin, HHGS (from § 2.1 klockan 16:52, tom § 5.1 19:56) 

    * = Röstberättigad 

 
§§§§    ÄrendeÄrendeÄrendeÄrende    Beslut/åBeslut/åBeslut/åBeslut/åtgärdtgärdtgärdtgärd    

 
1111    PreliminärerPreliminärerPreliminärerPreliminärer     
         

1.1 Mötets öppnande Klara Gustafsson förklarade mötet öppnat 16:30 
   

1.2 Mötets behöriga 
utlysande 

Styrelsen beslutade 
attattattatt anse mötet behörigen utlyst 
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1.3 Presentationsrunda Antecknas 
 
Mötets deltagare samt värdkår presenterar sig. 

   
1.4 Val av mötesordförande attattattatt utse Caroline Öhman till mötesordförande 
   

1.5 Val av mötessekreterare attattattatt utse Eva Klingnäs till mötessekreterare 
   

1.6 Val av 
Justeringspersoner 

atatatattttt utse Ragnar Widebrant och Leonard Schmidt till 
justeringspersoner 

   
1.7 Justering av röstlängd Mötet befanns vara beslutsmässigt 

(9 representanter från 6 kårer) 
   

1.8 Föregående 
mötesprotokoll 

attattattatt lägga protokoll StyM 2009/10:01 till handlingarna 

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

till mötets gäster 
   

1.10 Godkännande av dag- 
och arbetsordning 

att att att att flytta upp § 5.3 till första diskussionsärende 
    
attattattatt med dessa ändringar godkänna dagordningen 
 
attattattatt godkänna arbetsordningen 

 
2222    RapporterRapporterRapporterRapporter     
         

2.1 Alumnverksamheten vid 
Göteborgs universitet 

Karin Lidberg och Marika Lagervall är på mötet och 
presenterar alumnverksamheten vid Göteborgs universitet 
och vad man som student kan dra för nytta av med 
alumnverksamheten. 
 
Eventuella frågor kan ställas till presidiet som 
vidarebefordrar frågorna till Karin och Marika.  
 
attattattatt lämna rapporten 

      
2.2 Presidiets rapport att att att att godkänna rapporten    
   

2.3 Inför och efter 
universitetsstyrelsen 

Fabian Lundgren svarade på frågor angående rapporten.  
 
att att att att godkänna rapporten 

   
2.4 Uppdragsvärderingar Uppdragsutvärderingar ska utvärderas vid jul. Efter 

novembervalet är det tänkt att skicka ut 
uppdragsutvärdering till de som avslutar sina uppdrag vid 
årsskiftet. Kårerna ska hjälpa till så att utvärderingar görs 
och skickas in. 
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2.5 Övriga rapporter  
   
 Valberedningen Valberedningens sammankallande Mathilda Bränfäldt 

informerade om att nomineringsanmodan är ute och det är 
bara att nominera. Än så länge har det kommit in 7 
nominerade personer till 11 platser. 

   
 Rapport från 

bankomatkön  
Sonja rapporterade att hon och Klara har hört samtal fört av 
ett medelålders sällskap i bankomatkön om regelsamlingen. 

   
 

3333    ValValValVal     
         

3.1 Val av student-
representant till GRUB 

Kandidaterna presenterade sig och fick svara på frågor från 
närvarande vid mötet. 
 
attattattatt välja Sonja Pettersson till studentrepresentant i 
Grundutbildningsberedningen 
 
attattattatt omedelbart justera punkten  

   
 

4444    BeslutsärendenBeslutsärendenBeslutsärendenBeslutsärenden     
         

4.1 Verksamhetsåret 
2008/09 

attattattatt bordlägga ärendet till decembermötet 

   
4.2 Fastställande av 

mötesdatum våren 2010 
attattattatt fastställa datumen för vårens styrelsemöten till: 
StyM 5: 26/1 (fyllnadsval), StyM 6: 24/2, StyM 7: 30/3,  
StyM 8: 5/5 (Valmöte, presidium 2010/11 + fyllnadsval), 
StyM 9: 31/5 

   
4.3 Fastställande av SAMOs attattattatt fastställa följande val av SAMOs 

Madelene Dahlqvist, FFS, Institutionen för växt- och 
miljövetenskaper 
Alexandra Nilsson, FFS, Institutionen för filosofi, lingvistik 
och vetenskapsteori 
Madelene Johansson, SLUG, Lärarprogrammet/IPD 
Jessica Petersson, MFG, MFG 
Linn Persson, MFG, Läkarprogrammet 
Anna Dahlén, OF, OF 
Carl Greenberg, Förvaltningsprogrammet 
Julia Bahnér, Socialt arbete 

      
 
Paus 17:45 – 18:00 
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4.4 GUS åsikt om 

kursvärderingar 
Sonja Pettersson yrkar 
attattattatt lägga till: 
GUS anser att det skall göras en muntlig utvärdering mitt 
under kursen för möjlighet till förändring redan under 
kursens gång 
    
Styrelsen beslutar 
attattattatt avslå Sonja Petterssons yrkande 
    
Sonja Pettersson yrkar 
attattattatt meningarna” GUS anser att alla kurser ska åtföljas av en 
digital kursvärdering, även praktik- och uppsatskurser.” och 
” GUS anser att i det fall det finns önskemål om 
kursvärdering på papper från studenter på en kurs så ska 
detta tillhandahållas.” stryks. 
 
attattattatt meningen ”GUS anser att det alltid ska finnas möjlighet 
till digitala kursvärderingar” läggs till 
    
Styrelsen beslutar 
attattattatt avslå Sonja Petterssons yrkande 
(Beslutet avgjordes av lottning) 
 
Sonja Pettersson yrkar 
attattattatt lägga till: 
GUS anser att institutioner och programråd eller 
motsvarande ska utse en ansvarig för sammanställningar av 
kursvärderingar och åtgärder. Ansvarig ska vara en 
administratör och inte undervisande lärare. 
 
Styrelsen beslutar 
attattattatt bifalla Sonja Petterssons yrkande 
    
Presidiet jämkar sig med beslutet 
 
Leonard Schmidt yrkade 
attattattatt följande stycke tillförs beslutunderlaget gällande GUS 
åsikter om kursvärderingar: 
 
”GUS anser att sammanställningen av alla utvärderingar och 
de åtgärder som görs utifrån dessa resultat skickas till 
berörd studentkår, programansvarig, sektionschef, 
programkommittéordförande eller motsvarande, prefekt, 
kvalitetsansvarig, lärarna i kursen samt övriga berörda.” 
    
Leonard Schmidt yrkade 
attattattatt stycket ”GUS anser att sammanställningen av 
kursvärderingen ska presenteras vid start för 
nästkommande kurs.” ändras till ”GUS anser att senast 
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sammanställda kursvärdering ska presenteras vid start för 
nästkommande kurs” i beslutsunderlaget om GUS åsikter om 
kursvärderingar. 
 
Suzanne Staaf yrkar 
attattattatt i tredje punkten ta bort orden ”och de åtgärder som görs 
utifrån dessa resultat” 
    
attattattatt lägga till en ny punkt med lydelsen ”GUS anser att de 
åtgärder som vidtagits med anledning av kursvärderingarna 
snarast ska sammanställas” 
    
Presidiet jämkar sig med förslagen. 
    
Styrelsen beslutar 
att att att att fastställa det framvaskade förslaget på GUS åsikter om 
kursvärderingar 
 
attattattatt presidiet får göra redaktionella ändringar i det 
framvaskade förslaget 
 
Sonja Pettersson yrkar 
attattattatt GUS styrelse uppdrar åt presidiet att anordna en 
diskussionsträff om hur kårerna kan arbeta med att 
uppmärksamma kursvärderingar hos studenterna 
 
Styrelsen beslutar 
attattattatt bifalla Sonja Petterssons yrkande 

   
4.5 Instruktion för GUS 

studentrepresentanter 
Sonja Pettersson yrkar 
attattattatt meningen ”Hör av dig till GUS presidium och boka in…” 
stryks och ersätts med ”GUS presidium kommer att kontakta 
dig för att boka in ett möte, så att du får all aktuell 
information om just ditt organ.” 
 
attattattatt meningen ”Du kan naturligtvis själv kontakta GUS 
presidium också” läggs till i slutet av samma stycke. 
    
Marie Norman yrkar 
aaaatttttttt i andra stycket, rubriken Inför valet görs tillägg i 
meningen: Om valberedningen förordar någon annan, kan 
du ändå komma till mötet, lyfta din kandidatur och därmed 
förorda dig själv. 
 
Presidiet jämkar sig med förslagen 
 
Klara Gustafsson yrkar 
attattattatt detta dokument ska finnas som bilaga till 
nomineringsanmodan 
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attattattatt detta dokument ska skickas till alla nyvalda 
studentrepresentanter 
 
Styrelsen beslutar  
attattattatt bifalla Klara Gustafssons yrkanden 
    
aaaatttttttt fastställa det framvaskade förslaget 
(Beslut togs i konsensus) 
 
attattattatt presidiet får göra redaktionella ändringar i det 
framvaskade förslaget 

   
 
Paus 18:58 – 19:02 
 

5555    DiskussionsärendenDiskussionsärendenDiskussionsärendenDiskussionsärenden     
         

5.3 Kårobligatoriets 
avskaffande – GUS 
framtid och ekonomiskt 
stödpaket 

Diskussion om GUS framtid och ekonomiskt stödpaket. 
Martin Thulin presenterade muntligt det skriftliga 
underlaget. 
 
MFG saknar i underlaget beskrivning om handhavandet av 
internationella studenter. Något som man tycker vi måste 
driva gentemot universitetet. I den studiesociala potten på 
cirka en miljon som universitetet kommer att få från 
regeringen skall handhavandet av internationella studenter 
ingå. Vad pengarna ska användas till måste specificeras 
bättre av GUS och Göteborgs Universitetet. 
 
FFS undrar hur mycket GUS har diskuterat med 
universitetet. FFS känner att förankringen har varit 
bristande. GUS håller med om man har kunnat dela med sig 
bättre av informationen och diskussionen med universitetet. 
 
GUS vill ha svar på om underlaget är åt det håller man ska 
arbeta eller om kårerna vill åt något annat håll. 
 
Haga saknar i underlaget något om hur universitetet ställer 
sig åt att man har ett GUS som utöver att tillsätta 
studentrepresentanter också anordnar utbildningar för 
kårer. 
 
GUS och GFS kommer att diskutera samgående, universitet 
vet om att diskussioner kommer att ske. 
 
Har universitetet uttalat sig om någon motprestation? Redan 
idag är GUS beroende av universitetet då de finansierar stor 
del av GUS verksamhet. Universitetet har inte sagt något om 
motprestation av GUS. Universitetet vill ha ett pris på hur 
mycket det kostar att bedriva studentmedverkan, man vill 
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inte gå in och peta i verksamgeten hos GUS och kårerna. 
Motprestationen handlar om att kårerna och GUS gör ett bra 
jobb också i framtiden. 
 
FFS tycker att den nära kontakten mellan det politiska och 
studentombud är väldigt viktigt och kommer att arbeta för 
att ha kvar studentombud på studentkåren. Man är inte mot 
att ha studentombud även på central nivå. Ledningen på 
universitetet är väldigt tydliga med att man vill ha ett 
studentombud som ligger på en central gemensam nivå för 
kårerna. Man kan tolka det att antingen finns 
studentombudet på GUS eller så finns studentombudet på 
universitetet. Det är självklart att studentombud ska 
användas på det sättet som kårerna tycker är bäst. 
 
Hur ser långsiktigheten ut i stödet för kårerna? Idag har vi 
en väldigt studentvänlig ledning på universitetet. Det 
stödpaketet som läggs nu är för ett år. Sedan kommer det att 
justeras varje år. 
 
Kårerna vill även i framtiden ha ett centalt samarbetsorgan 
som GUS. Sedan är mandatfördelningen något man måste 
diskutera då det inte är bra om en kår skulle få majoritet. 
 
Ett stödområde som är bortglömt är informationsområdet. 
Det är ett område som kårerna kommer att behöva arbeta 
mycket med i framtiden. T ex en informatör på GUS som 
stödjer och hjälper kårerna. 
 
Frågan om Studenternas hus är en viktig fråga. Men man får 
inte glömma andra lokaler/hus kopplade till kårer. 
 
HHGS ser gärna att de är med i diskussionen om 
mandatfördelning då detta är en stor del till varför de gick ur 
GUS. HHGS ser sig också gärna vara med i arbetsgrupp om 
GUS framtid och syfte för att vara med i diskussionen så 
tidigt som möjligt. För att på så sätt kunna förankra GUS 
kommande organisation vid HHGS från början. 
 
Styrelsen tycker att det är viktigt att HHGS är med i 
diskussionerna från början. Det är mellan kårerna som 
diskussionerna om samarbetsorgan bör föras och inte bara 
mellan medlemmar i GUS. 
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5.1 Våra webbplatser MFG efterlyser mer flexibilitet av hemsidan när det gäller 
sidhuvudet. Detta för att studentkårerna ska kunna profilera 
sig starkare. 
 
Klara föreslår att de som arbetar med hemsidorna på kårerna 
träffas och diskuterar de förändringar man vill göra med 
sidorna. Man ska även bjuda in Eva Ekeblad, webbutvecklare 
på universitetet för att kunna besvara frågor och idéer. 
 
Kårkopplingen på sidorna måste bli bättre även om det finns 
en poäng med att de är lika. 

   
5.2 GU-kortet Martin presenterade kort om GU-kortet och de olika 

delprojekten. När det gäller medlemssystemet ska kårerna 
sätta upp en kravspecifikation vad man vill ha och så går 
Martin med det till universitetet. Denna kravspecifikation 
ska vara klar i slutet på november. 
 
Hur ligger det till med offentlighetsprincipen när det gäller 
medlemssystem om universitetet äger systemet? Det handlar 
om juridiska aspekter som Martin inte känner sig säker på 
att svara på. Det man vill göra är att skapa ett system med en 
licens som kårerna äger men att systemet administreras av 
universitetet. 
 
Kårerna tycker det är positivt med Servicecenter där kårerna 
kan nå ut med information till studenterna. Kårerna skulle 
gärna ha ett ”finger med i spelet” vid servicecenter där man 
har studenter. Det är viktigt att universitets personal vid 
Servicecenter behöver ha kunskap om studentmedverkan 
och studentkårerna för att kunna informera studenter, 
universitetet måste ta ett större ansvar. 

   
 

6666    Övriga FrågorÖvriga FrågorÖvriga FrågorÖvriga Frågor     
         

6.1 Ärenden nästa möte Nästa möte är den 10 november någonstans på Konst. 
Presidiet har bett Margareta Wallin Peterson komma och 
prata om arbetet med den kommande strategiska planen. Det 
är träff med henne klockan 15:00. Man kommer att ha ett 
möte inför mötet med Margareta.  
 
Novembermötet är det stora valmötet. 
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7.1 Mötesutvärdering Utvärderingsrunda gjordes. 
 
Långt men bra möte. Bra hållen tidsplan. Vi har kommit 
framåt, inte bara suttit och diskuterat runt. Presidiet har 
gjort mycket bra möteshandlingar och arbete mellan 
mötena. Bra mötesordförande och mötesklimat. Roligt att OF, 
HHGS och HDK var närvarande på mötet. 

   
7.2 Mötets avslutande Mötesordförande förklarade mötet avslutat 20:39  
   

 
 
   
Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Caroline Öhman  Eva Klingnäs 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Ragnar Widebrant  Leonard Schmidt 
 


