
 

Göteborgs uGöteborgs uGöteborgs uGöteborgs universitets niversitets niversitets niversitets 
StudentkårerStudentkårerStudentkårerStudentkårer    

            
2010201020102010----12121212----13131313     

StyM 2010/11:04    

StyrelsemötesprotokollStyrelsemötesprotokollStyrelsemötesprotokollStyrelsemötesprotokoll     

Styrelsemöte Styrelsemöte Styrelsemöte Styrelsemöte 4444    VerksamVerksamVerksamVerksamhetsåret 2010/11hetsåret 2010/11hetsåret 2010/11hetsåret 2010/11 Utskrift: 2010-12-17 

  

 

       
Mötesordförande  Mötessekreterare  Protokolljusterare  Protokolljusterare 
       

 
 
Telefon: 031 – 786 56 40  Postadress: Box 133, 405 30 Göteborg 
E-post: info@gus.gu.se Besöksadress: Götabergsgatan 17, Göteborg 
Hemsida: www.gus.gu.se  

 

Sida 1/4

Tid:Tid:Tid:Tid:    Datum:Datum:Datum:Datum:    2010-12-13 Starttid:Starttid:Starttid:Starttid:    16:30 Sluttid:Sluttid:Sluttid:Sluttid:    18:54 
Plats:Plats:Plats:Plats:    Handelshögskolan sal B34 
Kallade:Kallade:Kallade:Kallade:    GUS styrelse, GFS ordförande, GUDK, GUST-Representanter, revisorer, Spionen 
Närvarande:Närvarande:Närvarande:Närvarande:    Presidium:Presidium:Presidium:Presidium:    Christina Dackling 

Linn Raninen 
    Ordinarie:Ordinarie:Ordinarie:Ordinarie:    Alexandra Nilsson*, Göta 

Charlotte Edström*, Göta 
Marie Norman*, Göta 
Nathalie Norberg*, Göta  
Tobias Olausson*, Göta (utjusterad under §3.3) 
Cecilia Kleimert*, HHGS (from §1.7) 
Jessica Sollander*, HHGS 
Kristina Hansson*, HHGS 
Erik Strandmark*, SAKS 
Fanny Fors*, SAKS  

    Suppleanter:Suppleanter:Suppleanter:Suppleanter:    Emelie Arnesson, Göta (injusterad under §3.3) 
Mikael Modin*, Göta (injusterad) 
Markus Feyh, Göta (from §2.1) 
Mathilda Bränfeldt, Göta (tom §1.4) 

    Adjungerade:Adjungerade:Adjungerade:Adjungerade:    Erik Gustafsson, HHGS 
Ragnar Widebrant, IT-talesperson 
Emelie Hultberg, GUST (tom §2.3) 
Martin Dackling, GUST (tom §2.3) 
Thomas Larsson, GUST (tom §2.3) 
Klara Gustafsson, tillträdande GUST-representant (tom §2.3) 
Caroline Öhman, verksamhetsrevisor 
Maxim Fris, Spionen (from §3.1) 
Sonja Pettersson, mötesordförande 
Sofia Eklund, mötessekreterare  

    * = Röstberättigad 

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

 
1111    PreliminärerPreliminärerPreliminärerPreliminärer     
         

1.1 Mötets öppnande Christina Dackling förklarade mötet öppnat 16:33. 
   

1.2 Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutade 
attattattatt anse mötet behörigen utlyst 

   
1.3 Presentationsrunda Mötets deltagare presenterade sig och Kristina Hansson och 

Jessica Sollander presenterade Handelshögskolans i Göteborg 
Studentkår. 

   
1.4 Val av mötesordförande attattattatt utse Sonja Pettersson till mötesordförande 
   

1.5 Val av mötessekreterare attattattatt utse Sofia Eklund till mötessekreterare 
   

1.6 Val av justeringspersoner attattattatt utse Alexandra Nilsson och Erik Strandmark till 
justeringspersoner 
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1.7 Justering av röstlängd Mötet befanns vara beslutsmässigt 
(11 representanter från 3 kårer) 

   
1.8 Föregående 

mötesprotokoll 
attattattatt lägga protokoll StyM2010/11:3 till handlingarna 

   
1.9 Adjungeringar att att att att hålla öppet möte 
      

1.10 Ärendelista Presidiet kommenterade ärendelistan, och särskilt punkten om 
GU:s omorganisation som har senarelagts 

   
1.11 Godkännande av 

föredragningslista 
aaaatttttttt    godkänna föredragningslistan med tillägg av en övrig fråga: 
§5.1 Folkuniversitetet 

 
2222    RRRRapporterapporterapporterapporter     
         

2.1 Presidiets rapport att att att att lägga rapporten till handlingarna 
attattattatt fastställa PreB 2010/11:11-13 

     
2.2 Rapport inför 

universitetsstyrelsen 
Thomas Larsson hade lämnat skriftlig rapport inför det 
kommande mötet och GUST-representanterna svarade på 
styrelsens frågor 

   
2.3 Övriga rapporter  Inga övriga rapporter behandlades.    

att att att att lämna punkten 
 

3333    BeslutBeslutBeslutBeslut     
         

3.1 Hantering av avsägelser Presidiet yrkade: 
 
attattattatt i de fall en av GUS ordinarie studentrepresentanter 
avsäger sig sin post ska följande ske då det finns minst en 
tillsatt suppleant: Förste suppleanten träder in som ordinarie 
för resten av den aktuella mandatperioden. 
Härefter ska suppleantplatsen utlysas som vakant. I de 
fall det finns ytterligare minst en suppleant utsedd ska 
denna träda in som förste suppleant, och 2:e 
suppleantplatsen utlysas, etc.  
 
attattattatt uppdra åt presidiet att tillse att beslutet förs in i GUS 
valordning då denna revideras nästa gång. 
 
Marie Norman, Göta, yrkade: 
    
attattattatt första att-satsens andra mening ändras till:  
Då förste suppleanten vill, träder denne in som ordinarie för 
resten av den aktuella mandatperioden. 
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Styrelsen beslutade 
 
attattattatt bifalla Maries yrkande 
 
attattattatt bifalla presidiets yrkanden med Maries ändring 

   
3.2 Byte av mötesdatum 

Stym8 
attattattatt StyM8 hålls 5/5 
 

   
3.3 Spionen inför 2011 – 

stadga (första läsning) 
samt budget 

attattattatt förändra Spionens stadga § 1.5 till att lyda ‘‘Medlem i 
föreningen är till Göteborgs universitets studentkårer (GUS) 
ansluten medlemskår som har erlagt medlemsavgift.’’ 
 
attattattatt anta Spionens budget för 2011 i enlighet med bilaga 1 
 

   
4444    DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion        
   

4.1 Utveckling av hemsidan Utveckling av hemsidan finns upptaget i verksamhetsplanen 
och styrelsen diskuterade det som är gjort och vad som ska 
göras framöver. Det lyftes att hemsidan har utvecklats och är nu 
i bra skick men kan självklart bli bättre. Det finns i dagsläget 
inget behov av en arbetsgrupp men kårerna är villiga att 
komma med input om presidiet skickar ut en internremiss. 

   
4.2 Fast möteslokal Styrelsen är överens om att det fortfarande finns ett värde i att 

flytta runt mellan styrelsemötena och att det då är det bästa att 
medlemskårerna fortsätter köpa fika. 

   
4.3 Göteborgs universitet på 

tre års sikt – studenternas 
prioriteringar 

Det dokument som fastställdes under föregående 
verksamhetsår har nu börjat komma upp till diskussion med 
universitetetsledningen och styrelsen diskuterade hur 
dokumentet ska användas, spridas och revideras. 
 
Styrelsen är enig om att en treårsplan ska stå fast och inte 
förändras allt eftersom, men bör behandlas i styrelsen med 
jämna mellanrum så att alla ledamöter är väl insatta och så att 
planen hålls aktuell. Ett alternativ till att revidera planen skulle 
kunna vara att lägga till ett följedokument med kommentarer 
om utvecklingen i frågorna. Styrelsen är också enig om att det 
är viktigt att hålla fast vid de tydliga formuleringarna. 
 
Det lyftes förslag om hur den skulle kunna spridas ytterligare 
och arbetas aktivt med, för att följa upp hur åsikterna faktiskt 
blir verklighet. Att utarbeta en handlingsplan, att trycka upp 
den i pamflettform för att lättare kunna dela ut den till studenter 
och aktiva, samt att plocka med sig dokumentet till uppdrag ute 
på fakulteterna är några exempel. Dessutom är styrelsen 
överens om att använda dokumentet för framtida 
verksamhetsplaner och åsiktsdokument. 
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5555    Övriga frågorÖvriga frågorÖvriga frågorÖvriga frågor     
         

5.1 Folkuniversitetet Sonja berättade om GFS samarbetsavtal med Folkuniversitetet 
som bland annat innebär att kåraktiva går gratis på kurser i 
mån av plats. 

   
5.2 Lars Nilsson Christina Dackling anmälde en ytterligare övrig fråga: 

Då det fanns mycket frågor om universitets ekonomi på 
studentrepresentantutbildningen så är universitetets ekonomi-
chef, Lars Nilsson, inbjuden till styrelsemötet den 1 mars. 

   
 

6666    Mötets aMötets aMötets aMötets avslutandevslutandevslutandevslutande     
         

6.1 Mötesutvärdering Mötet utvärderades muntligt. Bra möte med effektiva och 
konstruktiva diskussioner.  

   
6.2 Mötets avslutande Mötesordförande förklarar mötet avslutat 18:54 

 
 
 
 
 

  

Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Sonja Pettersson  Sofia Eklund 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Alexandra Nilsson  Erik Strandmark 
 


