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Tid:Tid:Tid:Tid:    Datum:Datum:Datum:Datum:    2011-01-24 Starttid:Starttid:Starttid:Starttid:    16:30 Sluttid:Sluttid:Sluttid:Sluttid:    19:19 
Plats:Plats:Plats:Plats:    Pedagogens A-hus, sal AK2135 (källarplan) 
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:    Charlotte Edström*, Göta 

Marie Norman*, Göta 
Nathalie Norberg*, Göta 
Suzanne Staaf*, Göta 
Tobias Olausson* Göta (utjusterad under §4.1) 
Fredrik Hansson*, Göta 
Jessica Sollander*, HHGS 
Kristina Hansson*, HHGS 
Eva Jonson*, Konstkåren 
Erik Strandmark*, SAKS 
Fanny Fors*, SAKS (from §2.2)  

    Suppleanter:Suppleanter:Suppleanter:Suppleanter:    Emelie Arnesson, Göta (injusterad under §4.1) 
    Adjungerade:Adjungerade:Adjungerade:Adjungerade:    Klara Gustafsson, mötesordförande 

Sofia Eklund, mötessekreterare 
Caroline Öhman, sakrevisor (tom §4.2) 
Emelie Hultberg, avgången GUST-representant (tom §5.1) 
Martin Dackling, GUST (§1.7-§2.2) 
Linus Palmqvist, HHGS 
Erik Gustavsson, HHGS 
Sofie Blombäck, presidieråd (§2.1-§4.3)  

    * = Röstberättigad 

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

 
1111    PreliminärerPreliminärerPreliminärerPreliminärer     
         

1.1 Mötets öppnande Christina Dackling förklarade mötet öppnat 16:31 
   

1.2 Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutade 
attattattatt anse mötet behörigen utlyst 

   
1.3 Presentationsrunda Charlotte Edström presenterade Göta studentkårs 

utbildningsvetenskapliga sektion och mötets deltagare 
presenterade sig i en runda. 

   
1.4 Val av mötesordförande attattattatt utse Klara Gustafsson till mötesordförande 
   

1.5 Val av mötessekreterare attattattatt utse Sofia Eklund till mötessekreterare 
   

1.6 Val av justerings-personer attattattatt utse Nathalie Norberg och Tobias Olausson till 
justeringspersoner 

   
1.7 Justering av röstlängd Mötet befanns vara beslutsmässigt 

(10 närvarande ledamöter från 4 kårer) 
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1.8 Föregående 

mötesprotokoll 
attattattatt lägga protokollet från StyM2010/11:4 till handlingarna 

   
1.9 Adjungeringar att att att att hålla öppet möte 
   

1.10 Ärendelista Presidiet informerade om aktuell    ärendelista 
      

1.11 Godkännande av 
föredragningslista 

att att att att godkänna föredragningslistan med tillägg av övriga frågor: 
§6.1 Åsikter om kursplaner 
§6.2 Universitetsgemensam policy för reseersättning vid praktik    

 
2222    RRRRapporterapporterapporterapporter     
         

2.1 Presidiets rapport att att att att lägga rapporten till handlingarna 
attattattatt fastställa PreB2010/11:14 och PreB2010/11:15 

      
2.2 Rapport från 

universitetsstyrelsen 
Emelie Hultberg rapporterade från universitetsstyrelsens 
senaste möte och svarade på GUS styrelses frågor. 
att att att att lägga rapporten till handlingarna 
 
Martin Dackling meddelade att det kommer att hållas ett separat 
informationsmöte den 17 februari kl 16 inför nästa GUST-möte. 

   
2.3 Rapport angående GUS 

hantering av om-
organisationsremissen 

Presidiet har inför mötet skickat ut en rapport om hur GUS 
kommer att hantera remissen. Ett första diskussionsmöte äger 
rum torsdag den 27/1. 

   
2.4 Delårsavstämning 

verksamhetsplanen 
Presidiet har gjort en avstämning av verksamhetsplanen och 
besvarade styrelsens frågor. 

   
2.5 Rapport angående 

föräldraledighet 
Den utskickade rapporten diskuterades. 

   
2.6 Övriga rapporter Presidierådet, Sofie Blombäck, presenterade sig och sitt uppdrag 

som presidieråd. Sofie rapporterade också från de samtal hon 
haft med presidiet och styrelsens ansvar för presidiets 
arbetsmiljö.  
 
Tobias Olausson rapporterade från arbetet med att förhandla 
fram ett gemensamt IT-stöd till kårerna.  
 

   
3333    ValValValVal     
   

3.1 Val av student-
representant 

att att att att fatta beslut med acklamation 
att att att att välja Stefan Kangas till ersättare i IT-regelgruppen 
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4444    BeslutBeslutBeslutBeslut     
         

4.1 Spionens stadga – andra 
läsningen 

attattattatt förändra Spionens stadga § 1.5 till att lyda “Medlem i 
föreningen är till Göteborgs universitets studentkårer (GUS) 
ansluten medlemskår som har erlagt medlemsavgift.” 

   
4.2 Fastställande av 

arbetsbeskrivning för 
presidieråd 

attattattatt fastställa arbetsbeskrivningen för GUS presidieråd. 
 
Se Bilaga 1. 

   
4.3 Ändrat mötesdatum 

 
attattattatt StyM 8 hålls 4/5 

5555    DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion     
         

5.1 Verksamhetsplan för 
nästa verksamhetsår 

Styrelsen hade en första diskussion om nästa års 
verksamhetsplan. Presidiet poängterade vikten av att 
verksamhetsplanen är förankrad i styrelsen och inte är 
presidiets eget dokument. 
 
Överlag verkade styrelsen överens om att den nuvarande 
formen fungerar bra och att det är bra att samköra fokusfrågor 
med medlemskårerna samt att driva samma frågor under mer 
än ett år för att hinna få genomslag inom universitetet. 
 
Möjliga frågor diskuterades, bland annat likabehandling, 
fortsatt starkt studentinflytande, bristen på lärarledd tid och 
problem med praktik i utbildningen. Också verksamhetsplanens 
omfattning i förhållande till arbetsbördan och behovet av antal 
presidialer togs upp. 
 
Det finns behov av en strukturerad diskussion (kanske i form av 
en arbetsgrupp) om helheten verksamhetsplan – budget – 
presidium. 

   
6666    Övriga Övriga Övriga Övriga frågorfrågorfrågorfrågor     
         

6.1 Åsikter om kursplaner Göta ska ta fram åsikter om kursplaner, och Marie Norman 
undersökte om det fanns intresse av att göra det här gemensamt 
i GUS. Styrelsen är försiktigt positiv. Möjligheter att samköra 
med till exempel åsikter om kursvärderingar togs upp. Marie 
återkommer i frågan. 

   
6.2 Universitetsgemensam 

policy för reseersättning 
vid praktik 

SAKS arbetar med att försöka få till riktlinjer för reseersättning 
vid praktik på Sahlgrenska akademin. Erik Strandmark 
efterlyser nu gemensamma riktlinjer för hela GU eftersom 
problemet bör finnas på många håll. Styrelsen är överens om att 
dagens spretiga system är ett problem för arbetsmiljö och 
likabehandling och att det borde vara samma policy över hela 
universitetet.  
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 Tre ytterligare övriga frågor tillkom under mötets gång 
   

6.3 Resurstilldelning Frågan lyftes om det ekonomiska stöd som kårerna får från GU 
GU och hur pengarna ska användas, samt vad som ingår i 
begreppet studiebevakning. Presidiet tar med frågan till Mats 
Edvardson. 

   
6.4 Ny kursplanemall Nathalie Norberg tog upp att det på samfak har uppmärk-

sammats att det i den kursplanemall som har köpts in från Lund 
finns problem med ett begränsat antal tecken. Finns det fler 
institutioner/fakulteter där detta förekommer? Ingen kände 
igen just det här problemet, men systemet har testats och 
diskuterats lite här och var. 

   
6.5 Återrapportering till 

GRUB 
Linn Raninen meddelade att hon ska presentera för GRUB har 
kårerna har det, verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Det 
kommer att komma en förfrågan till kårordförandena för att få 
in underlag. 

   
 

7777    Mötets aMötets aMötets aMötets avslutandevslutandevslutandevslutande     
         

7.1 Mötesutvärdering Genomfördes med runda. Bra med mycket diskussioner. 
   

7.2 Mötets avslutande Mötesordförande förklarade mötet avslutat 19:19 
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Klara Gustafsson  Sofia Eklund 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Nathalie Norberg  Tobias Olausson 
 


