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Tid:Tid:Tid:Tid:    Datum:Datum:Datum:Datum:    2012-01-24 Starttid:Starttid:Starttid:Starttid:    16:45 Sluttid:Sluttid:Sluttid:Sluttid:    20:20 
Plats:Plats:Plats:Plats:    Robert Frank, Högskolan för fotografi, Storgatan 43 
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::::     
 
Cajsa Johansson, Göta 
Hannah Saldert, Göta 
Karolina Lioliou, Göta  
Thomas Hartvigsson, Göta (§2.1-) 
Tobias Olausson, Göta 
 
Erik Gustafsson, HHGS 
Johanna Ageborg, HHGS 
Malin Henriksson, HHGS 
 
Jon Rundlöf, Konstkåren 
 
Stina Fredriksson, SAKS  

         
    Adjungerade:Adjungerade:Adjungerade:Adjungerade:    Martin Dackling, mötesordförande 

Sofia Eklund, mötessekreterare 
 
Erik Strandmark, verksamhetsrevisorsersättare 
Lina Söderström, Spionen (§1.7-§4.3)    
Moa Hurtigh, HHGS  

 
     

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

 
1111    PreliminärerPreliminärerPreliminärerPreliminärer     
         

1.1 Mötets öppnande Nathalie Norberg förklarade mötet öppnat 16:46 
   

1.2 Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutade 
attattattatt anse mötet behörigen utlyst 

   
1.3 Presentationsrunda Jon Rundlöf presenterade Konstkåren och Högskolan för 

fotografi. 
Mötets deltagare presenterade sig i en runda.   

   
1.4 Val av mötesordförande attattattatt utse Martin Dackling till mötesordförande 
   

1.5 Val av mötessekreterare attattattatt utse Sofia Eklund till mötessekreterare 
   

1.6 Val av justeringspersoner attattattatt utse Erik Gustafsson och Hannah Saldert till 
justeringspersoner 
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1.7 Justering av röstlängd Röstlängden justerades och mötet befanns vara beslutsmässigt 
(9 närvarande ledamöter från 4 kårer) 

   
1.8 Föregående 

mötesprotokoll 
attattattatt lägga protokollet från StyM2011/12:4 till handlingarna 

   
1.9 Adjungeringar att att att att hålla öppet möte 
      

1.10 Ärendelista HHGS representanter anmälde att de eventuellt önskar flytta 
mötet som planeras till den 3 april. De återkommer i frågan. 
att att att att lägga ärendelistan till handlingarna    

   
1.11 Godkännande av 

föredragningslista 
 

attattattatt godkänna föredragningslistan 
    

 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 PreB2011/12:11-14    

      
2.2 Slutrapport Marie Norman Marie Normans rapport hade skickats ut med handlingarna. 

Nathalie Norberg meddelade att Marie har lämnat sitt uppdrag i 
projektledningen och att Hannah Saldert gått in i hennes ställe. 
att att att att lägga rapporten till handlingarna 

   
2.3 Uppföljning av 

verksamhetsplan 
Rapport hade skickats ut med handlingarna. Nathalie Norberg 
och Eva Jonson svarade på styrelsens frågor. 
att att att att lägga rapporten till handlingarna 

   
2.4 Övriga rapporter Karolina Lioliou rapporterade kort från universitetets 

kommande upphandling av studenthälsovård. 
 

3333    ValValValVal     
   

3.1 Fyllnadsval Stina Fredriksson föredrog valberedningens arbete med 
fyllnadsvalen av de poster som vakantsattes på styrelsemöte 3 
samt de två poster där styrelsen med per capsulam-beslut rev 
upp de val som gjordes på samma möte.  
Valen diskuterades och förrättades ett i taget enligt nedan. 
    
attattattatt välja Pontus Ihlström till ordinarie studentrepresentant i IT-
beställarutskottet 
Valet förrättades med acklamation 
 
attattattatt välja Andreas Kronberg till ordinarie studentrepresentant i 
biblioteksnämnden 
Valet förrättades med acklamation 
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Erik Gustafsson lyfte Karl Kwarnmark och Tobias Olausson lyfte 
Jesper Rooth till valet till Fondstyrelsen. 
    
Styrelsen beslutade i sluten omröstning 
attattattatt välja Karl Kwarnmark till ordinarie studentrepresentant i 
Fondstyrelsen 
Stina Fredriksson valde att inte delta i beslutet. 
 
attattattatt välja Erik Kronwall till ordinarie studentrepresentant i 
Styrgruppen för Institutet för innovation och entreprenörskap 
Valet förrättades med acklamation. 

   
4444    BeslutBeslutBeslutBeslut     
         

4.1 Åsiktsdokument 
Kursvärderingar 
 
./. bilaga 1 

Erik Gustafsson föredrog bakgrunden till HHGS yrkande om 
revidering av GUS åsikter om kursvärderingar:        
attattattatt ersätta andra punkten med 
”GUS anser att alla kurser skall åtföljas av en kursvärdering, 
även praktik- och uppsatskurser.” 
 
Styrelsen diskuterade vikten av kursvärderingar och för- och 
nackdelar med olika metoder. Styrelsen diskuterade också hur 
GUS åsiktsdokument bör hanteras i sådana här frågor. 
 
Stina Fredriksson ändringsyrkade 
attattattatt ersätta andra punkten med  
”GUS anser att alla kurser skall åtföljas av en kursvärdering som 
dokumenteras digitalt, även praktik- och uppsatskurser.” 
 
Cajsa Johansson tilläggsyrkade 
attattattatt följande punkt tilläggs som ny punkt 6: 
”GUS anser att resultat av kursvärderingar ska sammanställas 
och kunna användas för jämförelser över tid.” 
 
Erik Gustafssons yrkande ställdes mot Stina Fredrikssons. 
Styrelsen beslutade 
att att att att bifalla Eriks yrkande 
 
Erik Gustafssons yrkande ställdes mot avslag 
Styrelsen beslutade enhälligt 
att att att att bifalla Eriks yrkande 
 
Cajsa Johanssons yrkande ställdes mot avslag 
Styrelsen beslutade enhälligt 
att att att att bifalla Cajsas yrkande 
 
Styrelsen beslutade 
attattattatt fastställa det reviderade åsiktsdokumentet i enlighet med 
bilaga 1.  
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4.2 Hörandeförsamlingen Nathalie Norberg föredrog ärendet 
 
Styrelsen beslutade    
attattattatt uppdra till presidiet att fyllnadsvälja de vakanta posterna i 
Hörandeförsamlingen ifall detta måste ske innan StyM 6. 
 
Nathalie Norberg övertog mötesordförandeskapet. 

   
4.3 Jubileumskommitté Martin Dackling föredrog ärendet i enlighet med de utskickade 

handlingarna. Styrelsen ställde frågor om bakgrund och 
upplägg och diskuterade idéer om rekrytering av personer som 
kan bidra till projektet. 
 
Styrelsen beslutade 
attattattatt tillsätta en Jubileumskommitté med uppdrag att arbeta fram 
en jubileumsskrift till 2014.  
attattattatt till ordförande för kommittén utse Martin Dackling.  
attattattatt uppdra åt kommitténs ordförande att till nästkommande 
styrelsemöte återkomma med förslag på övriga ledamöter i 
kommittén. 

   
    DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion     
   
  Martin Dackling återtog mötesordförandeskapet. 
      

4.1 Representation Nathalie Norberg föredrog frågan som finns i 
verksamhetsplanen. Styrelsen diskuterade många idéer om 
ansvarsfördelning och informationsspridning. 
 
Det fanns flera åsikter om vems ansvaret är att hitta 
studentrepresentanter, såväl att valberedningen bär det största 
ansvaret som att det är kårerna eller GUS styrelse som ska göra 
det största jobbet. En gemensam åsikt var att det är ett viktigt 
och gemensamt ansvar att hitta en tillräckligt stor och 
engagerad valberedning, men det är inte självklart att 
valberedningen ska sprida information och rekrytera. 
 
Alla var överens om att bra informationsmaterial och god 
spridning av informationen är mycket viktigt, men det fanns 
skilda åsikter om hur detta kan förbättras. 
 
En tanke som lyftes var att universitetet bör ansvara för att alla 
studenter får information om universitetets demokratiska 
uppbyggnad. Andra lyfte tankar om att kårerna behöver jobba 
mer med att sprida kunskap internt om GUS och olika uppdrag. 
 
Det fanns också förslag på att göra informationen mer 
lättillgänglig genom att se över språkbruket, att göra kortare 
informationstexter och att gruppera och sprida information 
efter intresseområde. 
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Flera idéer fanns om att sprida informationen på nya sätt, 
förutom affischer nämndes GUL, nätverk (tidigare 
representanter, håbeteku …), reklam i Spionen, studentradion 
och på hemsidorna. Det diskuterades också att samordna de 
olika kårernas och samarbetsorganens val. 
    
Presidiet tackade för all input och återkommer i frågan.    

   
4.2 Ombudsverksamheten 

 
Nathalie Norberg föredrog ärendet och inledde med att 
återknyta till diskussionen om informationsspridning på 
föregående punkt. 
 
Styrelsen diskuterade olika sätt att använda sig av ombuden 
och hur det påverkar behovet av informationsmaterial och hur 
man sprider detta. Några av medlemskårerna vill helst att 
studenterna kommer till kåren som sedan hänvisar vidare till 
ombuden om det behövs eller använder ombuden som extra 
resurs, andra menar att det bästa är om alla studenter känner 
till ombuden och kan vända sig dit direkt. 
 
Det fanns dock en stor enighet om att ombudsverksamheten är 
viktig och att det är bra att göra den mer känd genom såväl 
tryckt material som presentationer och personliga möten. Flera 
ur styrelsen önskar att GUS tar fram bättre material än det som 
finns idag, så kan kårerna sedan sprida detta.  
 
Styrelsen diskuterade också handläggningsordning, att det är 
viktigt att GUS och medlemskårerna har väl fungerande rutiner 
för att utbyta information och statistik om studentärenden. 
Slutligen framkom önskemål om att ta fram de beslut som låg 
till grund för ansökan om medel för studentombuds-
verksamheten för att sedan kunna utvärdera om GUS styrelse 
har förändrat sammansättning och åsikter sedan dess. 

   
4.3 Arbetsordningen Nathalie Norberg inledde med att presentera ärendet och 

arbetsgången, GU:s styrelse kommer att fatta beslut om 
arbetsordning i slutet av februari. Kårerna har arbetat mycket 
med frågan men det finns nu ett behov för GUS att på ett 
formellt sätt samla ihop åsikterna. 
 
Flera av ledamöterna upplevde att ärendet var för omfattande 
för att få en vettig behandling så sent på kvällen när de flesta 
ledamöter var trötta efter en lång dag med möten.  
 
Erik Gustafsson yrkade 
attattattatt bordlägga frågan 
 
Styrelsen beslutade  
attattattatt bifalla Eriks yrkande 
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5555    Övriga frågorÖvriga frågorÖvriga frågorÖvriga frågor     
         
 Inga övriga frågor  
   
6666    Mötets avslutandeMötets avslutandeMötets avslutandeMötets avslutande     
         

6.1 Mötesutvärdering Mötet utvärderades i en runda. 
   

6.2 Mötets avslutande Mötesordförande förklarade mötet avslutat 20:20 
 
 

  

 
   
Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Martin Dackling  Sofia Eklund 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Erik Gustafsson  Hannah Saldert 
 


