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Tid:Tid:Tid:Tid:    Datum:Datum:Datum:Datum:    2011-05-04 Starttid:Starttid:Starttid:Starttid:    16:30 Sluttid:Sluttid:Sluttid:Sluttid:    20:15 
Plats:Plats:Plats:Plats:    Academicum, Jörgen Lehmann 
Kallade:Kallade:Kallade:Kallade:    GUS styrelse, GFS ordförande, GUDK, GUST-representanter, revisorer, Spionen 
Närvarande:Närvarande:Närvarande:Närvarande:    Presidium:Presidium:Presidium:Presidium:    Christina Dackling (-§5.2) 

Linn Raninen 
 

    Röstberättigade Röstberättigade Röstberättigade Röstberättigade 
ledamöterledamöterledamöterledamöter::::     

Alexandra Nilsson, Göta 
Marie Norman, Göta 
Nathalie Norberg, Göta (utjusterad under §3.1) 
Tobias Olausson, Göta 
Cecilia Månsson, HHGS (§1.3-) 
Erik Gustafsson, HHGS 
Linus Palmqvist, HHGS 
Erik Strandmark, SAKS (utjusterad under §3.2) 
Fanny Fors, SAKS  
 

    Injusterade Injusterade Injusterade Injusterade 
ssssuppleanter:uppleanter:uppleanter:uppleanter:    

Emelie Arnesson, Göta (injusterad endast §3.1, lämnade mötet §4.1) 
Fredrik Hansson, Göta 
Mikael Modin, Göta 
Moa Elofsson, Konstkåren 

         
    ÖvrigaÖvrigaÖvrigaÖvriga::::    Mathilda Bränfeldt, Göta studentkår och GUS valberedning (-§3.5) 

 
Eva Jonson, kandidat till presidiet 
 
Ragnar Widebrant, Spionens styrelse 
Maxim Fris, Spionens styrelse (§2.3-) 
Lina Söderström, chefredaktör Spionen (§2.3-) 
 
David Eskilsson, mötesordförande 
Sofia Eklund, mötessekreterare 
 
Thomas Larsson, GUST (-§2.3) 
Caroline Öhman, revisor 

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

 
1111    PreliminärerPreliminärerPreliminärerPreliminärer     
         

1.1 Mötets öppnande Christina Dackling förklarade mötet öppnat 16:32 
   

1.2 Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutade 
attattattatt anse mötet behörigen utlyst 

   
1.3 Presentationsrunda Mötets deltagare presenterade sig i en runda. Erik Strandmark 

presenterade SAKS och Sahlgrenska akademin. 
   

1.4 Val av mötesordförande attattattatt utse David Eskilsson till mötesordförande 
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1.5 Val av mötessekreterare attattattatt utse Sofia Eklund till mötessekreterare 
   

1.6 Val av justeringspersoner attattattatt utse Alexandra Nilsson och Cecilia Månsson till 
justeringspersoner tillika rösträknare 

      
1.7 Justering av röstlängd Röstlängden justerades och mötet befanns vara beslutsmässigt 

(12 närvarande ledamöter från 4 kårer) 
   

1.8 Föregående 
mötesprotokoll 

attattattatt lägga protokollet från StyM2010/11:7 till handlingarna 

   
1.9 Adjungeringar att att att att hålla öppet möte 
   

1.10 Ärendelista att att att att lägga ärendelistan till handlingarna  
      

1.11 Godkännande av 
föredragningslista 

att att att att godkänna föredragningslistan med tillägg av tre övriga 
frågor, 301, Studentrepresentant till omorganisationsgrupp och 
Annonsering i Spionen 
 
    

 2222    RRRRapporterapporterapporterapporter     
         

2.1 Presidiets rapport Rapport hade skickats ut med handlingarna och Linn Raninen 
svarade på styrelsens frågor. 
att att att att lägga rapporten till handlingarna 

      
2.2 Rapport från 

universitetsstyrelsen 
Thomas Larsson rapporterade från universitetsstyrelsens 
senaste möte och svarade på GUS styrelses frågor. 
att att att att lägga rapporten till handlingarna 

   
2.3 Övriga rapporter Erik Strandmark rapporterade att Studieregelskommitténs 

planerade möte i april blev inställt. 
   
3333    ValValValVal     
   

3.1 Val av presidium 
2011/2012 
 

Mathilda Bränfeldt föredrog valberedningens förslag och den 
bakomliggande processen. Kandidaterna presenterade sig och 
svarade på styrelsens frågor. 
    
Styrelsen beslutade 
att att att att ta valet med acklamation 
att att att att välja Nathalie Norberg till ordförande för GUS 2011/2012 
att att att att välja Eva Jonson till vice ordförande för GUS 2011/2012 
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3.2 Val av verksamhets-
revisorer 2011/2012 
 

Valberedningen har inte fått in några förslag och har därför 
yrkat på vakantsättning. 
 
Caroline Öhman lyftes som kandidat och accepterade 
nomineringen under förutsättning att GUS kan tänka sig en 
något mindre aktiv revisor än under innevarande år. 
Erik Strandmark lyftes till suppleant, och accepterade under 
förutsättning att Caroline skulle bli vald. 
 
att att att att ta valet med acklamation 
attattattatt ta valet i klump 
att att att att välja Caroline Öhman till verksamhetsrevisor och Erik 
Strandmark till verksamhetsrevisorssuppleant för GUS 
2011/2012 

   
3.3 Val av presidieråd 

2011/2012 
Valberedningen har inte fått in några förslag och har därför 
yrkat på vakantsättning. 
 
Emelie Arnesson lyfte sig till posten. 
 
att att att att ta valet med acklamation 
att att att att välja Emelie Arnesson till presidieråd för GUS 2011/2012 

   
3.4 Val av 

studentövermarskalk 
2012 

Valberedningen har inte fått in några förslag. 
 
aaaatttttttt    delegera valet av studentövermarskalk för 2012 till presidiet. 

   
3.5 Val av ekonomiska 

revisorer 2011/2012 
att att att att välja Bengt-Åke Gellerstedt auktoriserad revisor på Moore 
Stephens Ranby AB till revisor för GUS år 2011/2012 
att att att att låta Moore Stephens Ranby AB utse annan revisor i Bengt-
Åkes ställe om så finnes lämpligt 

      
4444    BeslutBeslutBeslutBeslut     
         

4.1 Fastställande av 
utbildnings- och 
mötesdatum 

att att att att fastställa datumen för höstens utbildningsdagar till 23-24 
augusti    
 
att att att att fastställa datum för GUS styrelsemöten hösten 2011 till 
8 september (torsdag) 
11 oktober (tisdag) 
10 november (torsdag) 
7 december (onsdag) 
    
att att att att preliminärt    fastställa datum för GUS styrelsemöten våren 
2012 till 
24 januari 
29 februari 
3 april 
3 maj 
5 juni 
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att att att att definitivt fastställa datum för GUS styrelsemöten våren 2012 
på GUS StyM 2011/2012:02 

   
4.2 Fastställande av GUS 

verksamhetsplan 
2011/2012 
 
./. Bilaga 1 

Marie Norman, Göta, yrkade  
attattattatt under regelrätt vecka ändra andra meningen till  
”… utvärdera Regelrätt vecka för att avgöra om och hur 
kampanjen bör genomföras under våren.” 
Styrelsen beslutade 
aaaatttttttt    bifalla Maries yrkande    
 
Marie Norman, Göta, yrkade  
attattattatt ersätta andra satsen, första meningen, tredje stycket, 
fokusfråga likabehandling med:  
”och är av stor vikt för vilka krav vi kan ställa på 
verksamheten.” 
Styrelsen beslutade 
attattattatt    bifalla Maries yrkande 
 
Tobias Olausson, Göta, yrkade 
attattattatt andra meningen i femte stycket på första fokusfrågan, efter 
”regelbundenhet i studierna”, ändras till ”är viktigt för studenter 
i allmänhet, men för studenter med barn i synnerhet.” 
Styrelsen beslutade 
attattattatt    bifalla Tobias yrkande 
 
Marie Norman, Göta, yrkade  
attattattatt ändra första meningen i fjärde stycket till ”Frågan om fysisk 
tillgänglighet är högaktuell främst med tanke på att alla enkelt 
avhjälpta hinder i publika miljöer skulle vara undanröjda innan 
2010 och detta inte skett. Myndigheter har också ett särskilt 
ansvar för att vara föregångare när det gäller tillgänglighet.” 
Styrelsen beslutade 
attattattatt    bifalla Maries yrkande 
 
Erik Gustafsson, HHGS, yrkade 
attattattatt ersätta hela stycket om studieavgifter och ersätta med 
”Under 2011 kommer de första betalande studenterna till 
Göteborgs universitet, något som kan komma att påverka såväl 
universitetet som studenterna och studentkårerna. GUS bör 
därför bevaka utvecklingen i frågan under året.” 
 
Styrelsen beslutade 
attattattatt    bifalla Eriks yrkande 
 
att att att att med dessa ändringar    fastställa GUS verksamhetsplan för 
2011/2012 i enlighet med bilaga 1. 

   
4.3 Fastställande av GUS 

budget 2011/2012 
Marie Norman yrkade 
attattattatt lyfta budgeten för 2011/12 till septembermötet och att en 
arbetsgrupp behandlar frågan tills dess 
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Erik Gustafsson yrkade 
attattattatt budgeten återremitteras till presidiet och lyftes på junimötet 
 
Styrelsen beslutade 
attattattatt    bifalla Eriks yrkande 

   
4.4 Fastställande av GUS 

medlemsavgift för 
2011/2012 

att att att att fastställa den totala medlemsavgiften för GUS till 700 000 kr 
för verksamhetsåret 2011/2012 
attattattatt fördela den totala medlemsavgiften mellan medlemskårerna 
enligt universitetets fördelningsmodell för det generella 
verksamhetsstödet  

   
4.5 Fastställande av 

mandatfördelning 
2011/2012 

att att att att fastställa GUS styrelses mandatfördelning för 
verksamhetsåret 2011/12 enligt följande 
Göta studentkår, 6 mandat 
HHGS, 3 mandat 
Konstkåren, 1 mandat 
SAKS, 3 mandat 

   
4.6 Fastställande av 2011 års 

följebrev till GU på tre års 
sikt 

att att att att fastställa förslaget till följebrev till Göteborgs universitet på 
tre års sikt – studenternas prioriteringar 

   
4.7 Revidering av GUS stadga, 

andra läsningen 
 
./. bilaga 2 

attattattatt fastställa förslaget till reviderad stadga i en andra läsning i 
enlighet med bilaga 2 
 
attattattatt förklara punkten omedelbart justerad 

   
4.8 Fastställande av GUS 

åsikter om kursplaner 
 
./. bilaga 3 

attattattatt anta GUS åsikter om kursplaner i enlighet med bilaga 3 

   
4.9 Revision av Spionen 2010 aaaatttttttt    godkänna den ekonomiska berättelsen för 

tidningsföreningen den Götheborgske Spionen för 2010 samt att 
lägga densamma till handlingarna    
aaaatttttttt    godkänna verksamhetsberättelsen för tidningsföreningen 
den Götheborgske Spionen för 2010 samt att lägga densamma 
till handlingarna    
aaaatttttttt    lägga revisionsberättelsen för tidningsföreningen den 
Götheborgske Spionen för 2010 till handlingarna    
    
aaaatttttttt ge tidningsföreningen den Götheborgske Spionens styrelse 
för 2010 ansvarsfrihet 

   
5555    Övriga frågorÖvriga frågorÖvriga frågorÖvriga frågor     
         

5.1 301 Christina Dackling påminde om det traditionsenliga 
nyårsfirandet för kårerna den 30 juni. 
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5.2 Studentrepresentant till 

omorganisationsgrupp 
Linn Raninen uppmärksammade styrelsen på att det mycket 
snart behövs en studentrepresentant till styrgruppen och 
projektledningsgruppen för omorganisationen. 

   
5.3 Annonsering i Spionen Erik Gustafsson föredrog ett övrigt ärende som HHGS hade sänt 

ut under dagen. I senaste numret av Spionen fanns en annons 
för ett politiskt parti, något som HHGS styrelse inte anser 
förenligt med att ”Götheborgske Spionen är en politiskt och 
religiöst obunden tidning”.  
 
Styrelsen diskuterade frågan och flera skilda åsikter dök upp. 
Det finns en annonspolicy för Spionen som tillåter partipolitisk 
annonsering med vissa villkor. Om denna åsikt ska ändras 
behöver frågan tas upp i Spionens styrelse. 

   
6666    Mötets aMötets aMötets aMötets avslutandevslutandevslutandevslutande     
         

6.1 Mötesutvärdering Genomfördes med runda.  
   

6.2 Mötets avslutande Mötesordförande förklarade mötet avslutat 20:15 
 

 
   
Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

David Eskilsson  Sofia Eklund 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Alexandra Nilsson  Cecilia Månsson 
 


