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Plats:Plats:Plats:Plats:    A2:311 PILEN, Pedagogen 
Kallade:Kallade:Kallade:Kallade:    GUS styrelse, GFS ordförande, GUDK, GUST-representanter, revisorer, Spionen 
Närvarande:Närvarande:Närvarande:Närvarande:    Presidium:Presidium:Presidium:Presidium:    Nathalie Norberg 

Eva Jonson 
    Röstberättigade Röstberättigade Röstberättigade Röstberättigade 

ledamöterledamöterledamöterledamöter::::     
 
Hannah Saldert, Göta 
Mathilda Bränfeldt, Göta 
Nena Stojova, Göta  
Oskar Amund, Göta 
Thomas Hartvigsson, Göta 
Tobias Olausson, Göta 

 
Erik Gustafsson, HHGS 
Linus Palmqvist, HHGS  
 
Jon Rundlöf, Konstkåren 
 
Mikael Benserud, SAKS  

         
    Adjungerade:Adjungerade:Adjungerade:Adjungerade:    Emelie Arnesson, mötesordförande 

Sofia Eklund, mötessekreterare 
 
Lotta Larsson, studentombud(-§2.3) 
Marie Norman, studentrepresentant (-§2.3) 

 
     

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

 
Före mötet höll Bengt Pettersson en föreläsning om pedagogisk meritering. 
 

1111    PreliminärerPreliminärerPreliminärerPreliminärer     
         
1.1 Mötets öppnande Nathalie Norberg förklarade mötet öppnat 17:22 
   
1.2 Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutade 

attattattatt anse mötet behörigen utlyst 
   
1.3 Presentationsrunda Tobias Olausson presenterade Göta studentkår och 

utbildningsvetenskapliga sektionen.  
Mötets deltagare presenterade sig i en runda. 

   
1.4 Val av mötesordförande attattattatt utse Emelie Arnesson till mötesordförande 
   
1.5 Val av mötessekreterare attattattatt utse Sofia Eklund till mötessekreterare 
   
1.6 Val av justeringspersoner attattattatt utse Tobias Olausson och Mikael Benserud till 

justeringspersoner 
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1.7 Justering av röstlängd Röstlängden justerades och mötet befanns vara beslutsmässigt 

(10 närvarande ledamöter från 4 kårer) 
   
1.8 Föregående 

mötesprotokoll 
attattattatt lägga protokollet från StyM2011/12:1 till handlingarna 

   
1.9 Adjungeringar att att att att hålla öppet möte 
      

1.10 Ärendelista att att att att godkänna ärendelistan    
   

1.10 Godkännande av 
föredragningslista 
 
 

attattattatt godkänna föredragningslistan med tillägg av två punkter: 
5.1 Student 2020 
5.2 Tentasalarna    

 2222    RRRRapporterapporterapporterapporter     
         
2.1 Presidiets rapport Rapport hade skickats ut med handlingarna och Nathalie 

Norberg och Eva Jonson svarade på styrelsens frågor. 
att att att att lägga rapporten till handlingarna 
attattattatt fastställa PreB2011/12:05-07    

   
2.2 Rapport från 

universitetsstyrelsen 
Rapport hade skickats ut i förväg och särskilt rapportmöte hade 
hållits i förväg.  
att att att att lägga rapporten till handlingarna 

      
2.3 Rapport från Marie 

Norman, 
omorganisationen 

Rapport hade skickats ut med handlingarna. Marie Norman 
presenterade dagsläget i processen och svarade på frågor. 
att att att att lägga rapporten till handlingarna 

   
2.3 Rapport om 

Studentärenden 
2010/2011 

Studentombudens rapport om inkomna studentärenden från 
2010/2011 hade skickats ut med handlingarna. Lotta Larsson var 
på plats och svarade på frågor. 
 
Styrelsen diskuterade både innehållet i rapporten, bland annat 
ärendenas fördelning över fakulteterna, och olika användnings-
områden för rapporten. Exempel som nämndes var som bak-
grund till en förnyad regelsamling, som medskick till lika-
behandlingsarbetet runtom på universitetet och som referens 
för olika kårers och sektioners arbete med studentärenden. 
 
Styrelsen diskuterades också studentärendehandläggning i 
allmänhet och uppdelningen mellan kårerna och GUS i 
synnerhet. Förslag uppkom om att diskutera handläggnings-
ordningen och liknande i en referensgrupp. 
 
att att att att lägga rapporten till handlingarna 

   
2.4 Övriga rapporter Inga övriga rapporter 
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3333    BeslutBeslutBeslutBeslut     
   
3.1 Valberedningens 

sammansättning samt val 
av ordförande 

Nathalie Norberg föredrog ärendet och inbjöd till diskussion. 
Styrelsen var överens om att det är bra att kunna tillsätta två 
personer från varje kår i valberedningen med hänvisning till att 
kårerna är färre och valberedningens uppdrag fortfarande är 
lika stort. 
 
Tobias Olausson yrkade 
attattattatt fatta beslut med acklamation 
 
Styrelsen beslutade 
attattattatt bifalla Tobias yrkande 
 
att att att att välja Mathilda Bränfeldt till ordförande för GUS 
valberedning 2011/2012 
attattattatt under verksamhetsåret 2011/12 samt fram till och med  
2012-08-31 tillåta varje medlemskår i GUS att tillsätta två 
representanter i GUS valberedning.    

   
3.2 Fastställande eller 

revidering av gällande 
styrdokument 
 
 
GUS åsikter om anonyma 
tentor 
 
./. bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nathalie Norberg gick igenom arbetsprocessen med fast-
ställande eller revidering av styrdokument. Dokumenten gicks 
sedan igenom ett i taget enligt nedan. 
 
 
Styrelsen diskuterade främst dokumentets utseende men också 
att den anonymiseringsfunktion för hemtentor som tidigare 
efterlystes i dokumentet nu finns på GUL. 
 
Thomas Hartvigsson yrkade 
attattattatt ta bort näst sista stycket till förmån för 
”GUS anser att universitetet ska använda den 
anonymiseringsfunktion för hemtentamen som finns i GUL” 
 
Erik Gustafsson yrkade  
attattattatt lägga till en mening och ett ”dock” i näst första stycket, så att 
det får den nya lydelsen 
”Enligt ’Rättigheter och Skyldigheter – Regelsamling för studier 
vid Göteborgs universitet’ skall skriftlig tentamen utförd vid 
Göteborgs universitet innan rättning anonymiseras. I dagsläget 
skiljer sig dock Göteborgs universitets fakulteter åt i synen på 
anonymisering och i hur stor grad anonymisering sker och 
resultat från flera undersökningar och erfarenheter från 
studenter och studentkårer visar att det finns stora brister i 
frågan om hur väl denna regel efterlevs.” 
 
Tobias Olausson yrkade 
attattattatt samtliga åsikter i dokumentet ”GUS åsikter om anonyma 
tentor” läggs i en punktlista, dvs alla stycken under ”GUS åsikter 
om anonyma tentor är följande” 
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GUS åsikter om 
kursvärderingar 
 
./. bilaga 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrelsen beslutade 
attattattatt bifalla Eriks yrkande 
attattattatt bifalla Thomas yrkande  
attattattatt bifalla Tobias yrkande 
 
att att att att fastställa GUS åsikter om anonyma tentor med ovanstående 
ändringar 
 
Styrelsen diskuterade kursvärderingar i allmänhet och var 
överens om att det är viktigt att kursvärderingar görs. Dock gick 
åsikterna isär något om hur formerna bör se ut. Styrelsen 
diskuterade mycket huruvida kursvärderingarna måste vara 
likadana överallt och om digitala kursvärderingar är att föredra 
eller inte med avseende på anonymitet, hanterbarhet, kvalitet 
och svarsfrekvens. Styrelsen diskuterade också ansvaret för att 
få en god svarsfrekvens, ska universitetet påminna studenter 
som inte har svarat eller är det upp till var och en? 
 
Tobias Olausson yrkade (1): 
attattattatt det läggs till ett stycke i GUS åsikter om kursvärderingar 
som lyder ”GUS anser att sammanställningen av 
kursvärderingen ska göras lättillgänglig för alla studenter vid 
universitetet” 
 
Thomas Hartvigsson yrkade (1) 
attattattatt ändra ”alla studenter” i Tobias ovanstående yrkande till ”alla 
nuvarande och presumtiva studenter” 
 
Erik Gustafsson yrkade att  
attattattatt Tobias yrkande ersätter det tredje stycket från slutet 
 
Thomas Hartvigsson yrkade (2) 
attattattatt i fjärde åsikten tillägga ”Undervisande lärare bör ha rätt att 
bifoga en kommentar till sammanställningen av 
kursvärderingarna” 
 
Tobias Olausson yrkade (2)  
attattattatt i den åttonde åsikten infogas ordet ”ska” mellan orden 
”resultat” och ”skickas” 
 
Oskar Amund yrkade  
attattattatt ändra första meningen i näst sista stycket till ”GUS anser att 
påminnelser ska gå ut till de studenter som inte har fyllt i 
kursvärdering en vecka efter avslutad kurs.”  
 
Tobias Olausson yrkade (3): 
attattattatt samtliga stycken nedanför ”GUS åsikter om miniminivån vid 
hanterandet av kursvärderingar är följande:” läggs i en 
punktlista 
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Instruktion för GUS 
studentrepresentanter 
 
./. Bilaga 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Linus Palmqvist yrkade 
attattattatt ordet ”digitalt” skall strykas från stycket ”GUS anser att alla 
kurser ska åtföljas av en digital …” så att stycket blir ”GUS anser 
att alla kurser ska åtföljas av en kursvärdering” 
 
Hannah Saldert yrkade 
aaaatttttttt lägga till åsikten ”GUS anser att alla studenter som varit 
registrerade vid en kurs ska få möjlighet att genomföra en 
kursvärdering” 
 
Styrelsen beslutade  
att att att att bifalla Tobias första yrkande 
attattattatt bifalla Thomas första yrkande 
attattattatt bifalla Eriks yrkande 
attattattatt bifalla Thomas andra yrkande 
attattattatt bifalla Tobias andra yrkande 
attattattatt bifalla Oskars yrkande 
attattattatt bifalla Tobias tredje yrkande 
    
attattattatt    avslå Linus yrkande    
att att att att avslå Hannahs yrkande    
    
att att att att fastställa GUS åsikter om kursvärderingar med ovanstående 
ändringar 
 
Styrelsen diskuterade främst läsvänligheten i instruktionen. 
 
Mikael Benserud yrkade 
attattattatt i sjätte stycket göra styckeindelning medelst blankrad efter 
tredje raden 
attattattatt på andra sidans andra stycke ska en punkt tas bort efter 
”organ” 
attattattatt ordföljden i andra sidans andra styckes sista mening ändras 
genom att ”också” flyttas till att stå efter ”naturligtvis” 
 
Erik Gustafssson yrkade 
attattattatt i näst sista stycket ”Om du vill sitta kvar” ändra de två sista 
meningarna till ”GUS tillsätter de flesta av sina 
studentrepresentanter vid StyM3 vilket infaller i november 
varje år, och tre veckor före detta måste du kandidera om. Om 
du inte har fått information om valet i början av oktober måste 
du höra av dig till GUS valberedning eller presidium.” 
 
Styrelsen beslutade  
att att att att bifalla Mikaels yrkanden    
att att att att bifalla Eriks yrkande    
att att att att fastställa ”Instruktion för GUS studentrepresentanter” med 
ovanstående ändringar 
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Övriga styrdokument 
 
./. Bilaga 4, 5 och 6 

 
 
Styrelsen beslutade  
att att att att fastställa GUS valordning, GUDK:s arbetsordning och 
Arbetsordning för GUS presidieråd utan ändringar 

   
3.3 Fastställande av 

mötesdatum våren 2012 
Styrelsen beslutade  
att att att att fastställa datum för GUS styrelsemöten våren 2012 till 
24 januari 
29 februari 
3 april 
3 maj 
5 juni 

      
4444    DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion     
         
4.1 Riskanalys Styrelsen skickade frågan till presidiet för att utarbeta förslag 

och återkomma till styrelsen vid senare tillfälle. 
   

4.2 Regelrätt vecka Nathalie Norberg föredrog ärendet om Regelrätt vecka som 
enligt tradition infaller v 10. Presidiet ville lyfta frågan tidigt i år 
för att ge bättre förutsättningar för en gemensam satsning 2012. 
 
Styrelsen diskuterade stort och brett om hur Regelrätt vecka 
har sett ut tidigare år, vilket syftet är och hur man kan lyfta 
Regelsamlingen och dess frågor på ett positivt och konstruktivt 
sätt. Dessutom ledde diskussionen in på den kommande 
revideringen av Regelsamlingen. 
 
Presidiet kommer att bjuda in till ett spånar- och 
planeringsmöte i december för fortsatt diskussion. 

   
4.3 Valet Valberedningens nyvalda ordförande Mathilda Bränfeldt 

informerade om läget inför det kommande valet av 
studentrepresentanter. Nomineringsstopp kommer att flyttas 
fram tre dagar då Mathilda är bortrest och ändå inte kommer att 
kunna börja arbetet förrän den 23 oktober. Mathilda efterlyste 
också styrelsens åsikter om prioritering av arbetet om 
valberedningen inte får fler ledamöter som kan vara med och 
arbeta. Styrelsen skickade med att det bästa vore en större 
valberedning men att de annars självklart måste prioritera ned 
vissa saker. 
 
Styrelsen diskuterade sedan de frågor som skickats ut. Styrelsen 
var helt överens om att det är lämpligt att i valet rangordna 
ersättarna. Däremot fanns det spridda åsikter om särskild 
hantering av arvoderade poster samt betydelsen av kår- 
respektive fakultetsspridning. Alla var dock överens om att 
kompetensen är viktigast. 

   



 

Göteborgs uGöteborgs uGöteborgs uGöteborgs universitets niversitets niversitets niversitets 
StudentkårerStudentkårerStudentkårerStudentkårer    

            

2011201120112011----10101010----13131313     

StyM 2011/12:02    

StyrelsemötesprotokollStyrelsemötesprotokollStyrelsemötesprotokollStyrelsemötesprotokoll     

Styrelsemöte Styrelsemöte Styrelsemöte Styrelsemöte 2222    VerksamVerksamVerksamVerksamhetsåret 2011/1hetsåret 2011/1hetsåret 2011/1hetsåret 2011/12222 Utskrift: 2011-10-14 

  

 

       
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 7/7

4.4 Grafisk profil för GUS Eva Jonson föredrog ärendet. Det finns problem med den 
grafiska profilen, särskilt typsnittet som krånglar i kontakter 
med andra och den kraftigt styrda användningen. 
 
Styrelsen önskade att presidiet skulle återkomma med förslag 
på en mer användarvänlig grafisk profil. 

   
5555    Övriga frågorÖvriga frågorÖvriga frågorÖvriga frågor     
         
5.1 Student 2020 Nathalie Norberg föredrog att det finns förslag om att ordna en 

studentworkshop om visionen. Nathalie kommer att maila ut 
mer information. 

   
5.2 Tentasalarna Erik Gustafsson undrade om fler än HHGS har problem med 

tentasalarna. Då klockan var mycket fanns inget stort utrymme 
för diskussion på mötet men det fanns intresse för en senare 
gemensam diskussion om åtgärder. 

   
6666    Mötets avslutandeMötets avslutandeMötets avslutandeMötets avslutande     
         
6.1 Mötesutvärdering Genomfördes med runda. Flera positiva åsikter om 

diskussionerna och samtalsklimatet nämndes. 
   

6.2 Mötets avslutande Mötesordförande förklarade mötet avslutat 21:02. 
 
 

  

 
   
Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Emelie Arnesson  Sofia Eklund 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Mikael Benserud  Tobias Olausson 
 


