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Tid:Tid:Tid:Tid:    Datum:Datum:Datum:Datum:    2012-04-03 Starttid:Starttid:Starttid:Starttid:    16:30 Sluttid:Sluttid:Sluttid:Sluttid:    20:14 
Plats:Plats:Plats:Plats:    Sal B24, Handelshögskolan 
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 
Suzanne Green, Göta  
Tobias Olausson, Göta 
 
Johanna Ageborg, HHGS 
Malin Henriksson, HHGS     
Moa Hurtigh, HHGS  
 
Mikko Jokela, Konstkåren (-§3.4) 
 
Mikael Benserud, SAKS 
Nils Rudqvist, SAKS 
Stina Fredriksson, SAKS 

         
    Adjungerade:Adjungerade:Adjungerade:Adjungerade:    Jesper Blomqvist, mötesordförande 

Sofia Eklund, mötessekreterare 
 
Erik Strandmark, biträdande verksamhetsrevisor (-§3.2) 
 
Linus Månsson, HHGS 

     

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

 
1111    PreliminärerPreliminärerPreliminärerPreliminärer     
         

1.1 Mötets öppnande Nathalie Norberg förklarade mötet öppnat 16:42 
   

1.2 Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutade 
attattattatt anse mötet behörigen utlyst 

   
1.3 Presentationsrunda Mötets deltagare presenterade sig i en runda. Johanna Ageborg 

och Malin Henriksson presenterade Handelshögskolan och 
HHGS. 

   
1.4 Val av mötesordförande attattattatt utse Jesper Blomqvist till mötesordförande 
   

1.5 Val av mötessekreterare attattattatt utse Sofia Eklund till mötessekreterare 
   

1.6 Val av justeringspersoner attattattatt utse Tobias Olausson och Stina Fredriksson till 
justeringspersoner 
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1.7 Justering av röstlängd Röstlängden justerades och mötet befanns vara beslutsmässigt 
(11 närvarande ledamöter från 4 kårer) 

   
1.8 Föregående 

mötesprotokoll 
attattattatt lägga protokollet från StyM2011/12:6 till handlingarna med 
notering om att Suzanne Green fått fel efternamn 

   
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 
 

attattattatt godkänna föredragningslistan med tillägg av en övrig fråga: 
5.1 SFS och SUHF:s utvärdering 
    

 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 PreB2011/12:18-22 

      
2.2 Omorganisationen 

Hannah Saldert 
Hannah Salderts rapport var utskickad med handlingarna. 
Hannah svarade på frågor. 
att att att att lägga rapporten till handlingarna 

   
2.3 Övriga rapporter Tobias Olausson och Malin Henriksson rapporterade från 

arbetet med revideringen av regelsamlingen. Upplevelsen är att 
det går långsamt framåt men det uppskattas att det verkar 
göras ett grundligt arbete. 

   
 3333    BeslutBeslutBeslutBeslut     
   

3.1 Jubileumskommittén Nathalie Norberg presenterade det underlag som Martin 
Dackling skickat ut. Föreslagna ledamöter i jubileums-
kommittén är Sofia Eklund, Jörgen Kyle, Lina Söderström, 
Caroline Tigerberg, Irja Persson Utterhall och Lennart Weibull. 
 
Styrelsen skickade med att det är viktigt att alla studentkårer 
och alla delar av universitetet tas med i arbetet trots att alla inte 
finns representerade i kommittén. 
 
Styrelsen beslutade 
attattattatt fastställa ledamöterna i GUS jubileumskommitté i enlighet 
med förslaget 

   
3.2 Stadgeändring – första 

läsningen 
Presidiet presenterade sitt förslag till stadgeändringar med 
anledning av den valutvärdering som gjorts av styrelsen och 
arbetsgrupper. Styrelsen diskuterade det utskickade förslaget, 
både åsikter om själva ändringsförslagen och i vilka dokument 
olika punkter hör hemma. 
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Förändringsförslagen gicks igenom tillsammans med inkomna 
yrkanden från övriga styrelsen i den ordning de finns i stadgan. 
 
Tobias Olausson yrkade 
attattattatt ny punkt 3:4 tilläggs med texten ”Ledamot får ej fatta beslut i 
frågor om jäv föreligger” 
attattattatt konsekvensändra numreringen i dokumentet 
 
Styrelsen beslutade 
aaaatttttttt    bifalla Tobias yrkanden 
 
 
Presidiet yrkade  
attattattatt göra följande tillägg till 3:9: 
’’Styrelseledamot som ställer upp till val justeras ut under 
dennes valpunkt.’’ 
 
Styrelsen beslutade 
attattattatt avslå yrkandet 
 
 
Presidiet yrkade  
attattattatt stryka punkten 5:2 till förmån för följande lydelse: 
”Ordinarie val av studentrepresentanter sker i slutet av höst-
terminen. Mötet är uppdelat i två delar med utfrågning först och 
sen beslut. Mötet kan vara på en kväll, heldag eller delas upp på 
två kvällar. Nominerad ska närvara vid utfrågningen, om detta 
är omöjligt ska den nominerade berätta om sig själv skriftligt till 
styrelsen.” 
    
Styrelsen beslutade 
attattattatt avslå yrkandet    
    
    
Presidiet yrkade 
attattattatt göra följande tillägg i punkt 5:3:    
”Ledamot i valberedningen som nomineras får ej valbereda sig 
själv.” 
Tobias Olausson yrkade 
attattattatt text tillägges till 5:3 med lydelse:  
”Ledamot i valberedningen får ej bereda val om jäv föreligger” 
    
Styrelsen beslutade 
attattattatt    avslå presidiets yrkande    
attattattatt bifalla Tobias yrkande    
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Presidiet yrkade  
attattattatt göra följande tillägg till 5:4: 
’’Anmodan i affischform ska vara tillgänglig för 
medlemskårerna.’’ 
 
Styrelsen beslutade 
attattattatt    avslå yrkandet 
 
 
Presidiet yrkade 
attattattatt göra följande tillägg i punkt 5:6 
’’Nominerade är valbara till och med valmötet eller tills de själva 
drar tillbaka sin kandidatur.’’ 
Moa Hurtigh yrkade 
attattattatt ny punkt under 5:6 tillägges:  
”Kandiderande är valbara till och med valmötet eller tills de 
själva drar tillbaka sin kandidatur” 
 
Yrkandena ställdes mot varandra. Styrelsen beslutade 
attattattatt bifalla Moas yrkande 
 
Moas yrkande ställdes sedan mot avslag. Styrelsen beslutade 
medelst votering 
aaaatttttttt    avslå yrkandet 
 
 
Presidiet yrkade 
attattattatt    stryka punkt 5:9 till förmån för följande lydelse 
’’Nominering på sittande möte tillåts ej. Fri nominering sker på 
av valberedningen vakantföreslagna poster upp till dagen för 
utfrågning.’’ 
Tobias Olausson yrkade 
attattattatt    stryka punkt 5:9 till förmån för följande lydelse 
”Nominering på sittande möte tillåts ej. För att val ska kunna 
förrättas av GUS styrelse ska valet vara berett.” 
 
Yrkandena ställdes mot varandra. Styrelsen beslutade 
attattattatt bifalla Tobias yrkande 
 
Tobias yrkande ställdes sedan mot avslag. Styrelsen beslutade 
aaaatttttttt    bifalla yrkandet 
 
 
Styrelsen beslutade 
aaaatttttttt    anta det framvaskade förslaget till ny stadga i en första 
läsning 
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3.3 Valordningen I konsekvens med §3.2 behöver vissa ändringar göras i 
valordningen. Flera ledamöter yrkade dock på återremiss med 
motiveringen att det är klokt att vänta med att redigera övriga 
dokument till dess att stadgan är helt färdig. 
 
Det ansågs olämpligt att hantera ärendet på majmötet då det 
redan finns många tunga frågor på ärendelistan och önskade 
därför hellre ta upp valordningen för ny behandling på 
styrelsens juni-möte 
 
Styrelsen beslutade 
aaaatttttttt    återremittera ärendet till presidiet  

   
3.4 Valberedningens 

arbetsordning 
Flera ledamöter väckte förslag om återremiss på samma 
grunder som i §3.3. Åsikt lyftes en åsikt om att hantering av 
vakant ordförandeplats i valberedningen då bör inkluderas.  
 
Styrelsen beslutade 
aaaatttttttt    återremittera ärendet till presidiet 

   
3.4 Motion Åsiktsdokument Tobias Olausson föredrog Göta studentkårs motion med 

beslutsförslaget ”attattattatt GUS styrelse tillsätter en arbetsgrupp som 
ska ha till uppgift att utarbeta förslag till åsiktsdokument för 
GUS under våren och hösten för att fastslås senast på 
decembermötet 2012.” 
 
Styrelsen beslutade 
attattattatt bifalla motionen 

   
4444    DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion     
         

4.1 GU på tre års sikt 
 

Nathalie föredrog bakgrunden till dokumentet och den 
föreslagna arbetsgången: Diskussion på dagens styrelsemöte 
utifrån arbetsgruppens förslag, därefter beslut på nästa 
styrelsemöte och sedan överlämning till universitetsstyrelsen. 
  
Dokumentet gicks igenom punkt för punkt, främst med 
avseende på formuleringar i olika frågor men också med 
diskussion om vissa sakfrågor. Presidiet tog med sig åsikterna. 

   
4.2 Spionen Ekonomi Tobias Olausson berättade kort om Spionens organisationsform 

och koppling till GUS, samt föredrog underlaget gällande att se 
över Spionens finansieringsformer. 
 
Styrelsen diskuterade olika sätt att se på frågan samt olika 
möjliga intäktskällor, bland annat olika möjligheter att öka 
annonsintäkterna samt hur andra studenttidningar löser sin 
finansiering. Styrelsen önskade få möjlighet att diskutera 
frågan igen med ett mer konkret förslag till breddad 
verksamhet. 
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4.3 Spionen Budget Tobias Olausson föredrog underlaget om vilken syn GUS 

styrelse har på hanteringen av Spionens budget. 
 
Styrelsen diskuterade frågan och var generellt överens om att 
revideringar av Spionens budget ska tas upp i GUS styrelse då 
det är GUS styrelse som har beslutat om densamma. 

   
5555    Övriga frågorÖvriga frågorÖvriga frågorÖvriga frågor     
         

5.1 SFS och SUHF:s enkät 
    

SFS och SUHF har skickat ut en enkät till studentkårerna om 
studentinflytande efter kårobligatoriets avskaffande. Styrelsen 
anser att också GUS åsikter är relevanta för utvärderingen 
eftersom det är GUS som utser alla centrala student-
representanter vid Göteborgs universitet, men formerna för 
GUS medverkan är inte självklara. Frågan ska tas upp med SFS. 

         
6666    Mötets avslutandeMötets avslutandeMötets avslutandeMötets avslutande     
         

6.1 Mötesutvärdering Mötet utvärderades i en runda. 
   

6.2 Mötets avslutande Mötesordförande förklarade mötet avslutat 20:14 
 

   
 
 
 
 
 

  

Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Jesper Blomqvist  Sofia Eklund 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Tobias Olausson  Stina Fredriksson 
 


