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Tid:Tid:Tid:Tid:    Datum:Datum:Datum:Datum:    2012-10-10 Starttid:Starttid:Starttid:Starttid:    16:30 Sluttid:Sluttid:Sluttid:Sluttid:    18:37 
Plats:Plats:Plats:Plats:    Lingsalen, Studenternas hus, Götabergsgatan 17 
Kallade:Kallade:Kallade:Kallade:    GUS styrelse, GFS ordförande, GUDK, GUST-representanter, revisorer, Spionen 
Närvarande:Närvarande:Närvarande:Närvarande:    Presidium:Presidium:Presidium:Presidium:    Mikael Benserud 

Tobias Olausson 
    Röstberättigade Röstberättigade Röstberättigade Röstberättigade 

ledamöterledamöterledamöterledamöter::::     
 
Alena Ipanova, Göta (-§3.9) 
Andreas Abrahamsson, Göta 
Henry Drefeldt, Göta 
Jonas Pedersen, Göta 
Oskar Amund, Göta 
Sandra Schriefer, Göta 
 
Malin Henriksson, HHGS     
Moa Hurtigh, HHGS 
 
Anna Brumark, Konstkåren  
 
Karin Libeck, SAKS 
Simon Persson, SAKS 

         
    Adjungerade:Adjungerade:Adjungerade:Adjungerade:    Thomas Hartvigsson, mötesordförande 

Sofia Eklund, mötessekreterare 
 
Erik Strandmark, verksamhetsrevisor 
Eva Jonson, vice ordförande 2011/12 (§2.2-§3.1) 
Hannah Saldert, studentrepresentant i samordningsgruppen för  
 Göteborgs universitet förnyas (-§2.2) 
Marie Norman, studentrepresentant i GUST (-§2.3) 
Nathalie Norberg, ordförande 2011/12 (-§3.1) 

     

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

 
Före mötet presenterade Jenny Rohdin studentavdelningens masterprojekt. 
 

1111    PreliminärerPreliminärerPreliminärerPreliminärer     
         

1.1 Mötets öppnande Mikael Benserud förklarade mötet öppnat 16:37 
   

1.2 Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutade 
attattattatt anse mötet behörigen utlyst 

   
1.3 Presentationsrunda Mötets deltagare presenterade sig i en runda. Sandra Schriefer 

presenterade Göta studentkår. 
   

1.4 Val av mötesordförande attattattatt utse Thomas Hartvigsson till mötesordförande 
   

1.5 Val av mötessekreterare attattattatt utse Sofia Eklund till mötessekreterare 
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1.6 Val av justeringspersoner attattattatt utse Oskar Amund, Göta, och Anna Brumark, Konstkåren, till 
justeringspersoner 

      
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 StyM2012/13:1 till handlingarna 

   
1.9 Adjungeringar att att att att hålla öppet möte 
      

1.10 Ärendelista att att att att godkänna ärendelistan    
   

1.11 Godkännande av 
föredragningslista 
 

attattattatt godkänna föredragningslistan med tillägg av en rapport 
från studentrepresentanterna i universitetsstyrelsen, som tas 
först av rapporterna 
    

2222    RRRRapporterapporterapporterapporter     
         

2.3 Övriga rapporter 
 
Rapport från 
studentrepresentanterna i 
universitetsstyrelsen 
 

 
 
Marie Norman rapporterade muntligt gällande nästa veckas 
universitetsstyrelsemöte, dock utan att handlingarna hunnit 
komma. Därför baserades rapporten främst på student-
representanternas förmöte med rektor. Skriftlig rapport 
kommer att skickas ut så snart det är möjligt. 
 
Mötet ska bland annat behandla anställningsordningen, 
forskningspropositionen, åtgärder med anledning av 
internrevisionen och en inledande diskussion om det 
kommande budgetarbetet. Marie svarade på styrelsens frågor 
om utfasningsplatser och titel på nya anställningsformer. 

         
2.1 Presidiets rapport Rapport hade skickats ut med handlingarna och Mikael 

Benserud och Tobias Olausson svarade på styrelsens frågor, 
bland annat gällande Studentforums beredningsgrupp, 
samarbeten med Chalmers och SAMO-möten. 
att att att att lägga rapporten till handlingarna 
attattattatt fastställa PreB2012/13:6-8 

   
2.2 Rapport från projektet GU 

förnyas 
Hannah Salderts rapport var utskickad med handlingarna. 
Hannah gjorde tillägg om förseningar på grund av fackliga 
förhandlingar och svarade på frågor. 
att att att att lägga rapporten till handlingarna 

   
2.2 Rapport om kårstatus Presidiets rapport var utskickad med handlingarna. Mikael 

Benserud berättade att det också har hållits ett möte men sedan 
dess har ingen information tillkommit, utan de som var med har 
samma information som presidiet i dagsläget. 
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Sandra Schriefer framförde synpunkter gällande hur stadgor 
och stadgeändringar ska hanteras. 
 
att att att att lägga rapporten till handlingarna 

   
3333    BeslutBeslutBeslutBeslut     
   

3.1 Avslut av 
verksamhetsåret 
2011/2012 
 

Nathalie Norberg och Eva Jonson, presidiet för föregående år, 
berättade kort om sitt arbete och besvarade frågor om 
verksamhetsberättelsen. Erik Strandmark redogjorde kort för 
verksamhetsrevisionsberättelsen. 
  
Styrelsen beslutade 
attattattatt godkänna årsbokslutet för verksamhetsåret 2011/12 och 
lägga detsamma till handlingarna 
attattattatt lägga den ekonomiska revisionsberättelsen för 
verksamhetsåret 2011/12 till handlingarna 
attattattatt godkänna verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 
2011/12 och lägga densamma till handlingarna 
attattattatt lägga verksamhetsrevisionsberättelsen för 2011/12 till 
handlingarna 
attattattatt bevilja ansvarsfrihet för presidiet för 2011/12 

   
3.2 Revidering av GUS 

valordning 
 
./. bilaga 1 

Tobias Olausson föredrog upplägget med årlig revidering av 
styrdokumenten, samt presidiets förslag till ändringar.  
 
Styrelsen beslutade 
attattattatt fastställa GUS valordning i enlighet med bilaga 1 

   
3.3 Revidering av 

arbetsordning för GUDK 
Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget 
attattattatt återremittera ärendet om Arbetsordning för GUDK 

   
3.4 Revidering av 

arbetsbeskrivning för 
presidierådet 
 
./. bilaga 2 

Mikael Benserud berättade att inga förändringar gjorts i 
dokumentet.  
 
Styrelsen beslutade 
aaaatttttttt    fastställa arbetsbeskrivning för GUS presidieråd enligt 
bilaga 2 

   
3.5 Revidering av 

arbetsbeskrivning för 
presidiet 
 
./. bilaga 3 

Tobias Olausson berättade om de tillägg som gjorts i 
dokumentet: en grupp där presidiet tidigare har suttit men som 
inte har stått med i listan och ett nyinrättat arbetsutskott. 
 
Presidiet yrkade, efter påpekande, på att ta bort posten i 
Centrala likabehandlingskommittén – då kommittén inte finns 
just nu. 
 
Styrelsen beslutade 
attattattatt    fastställa arbetsbeskrivning för GUS presidium med 
ovanstående strykning i enlighet med bilaga 3 
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3.6 Fastställande av GUS 
åsikter om anonyma 
tentor 
 
./. bilaga 4 

Tobias Olausson meddelade att inga förändringar gjorts. 
 
Styrelsen beslutade 
attattattatt    fastställa GUS åsikter om anonyma tentor utan förändringar 

   
3.7 Fastställande av GUS 

åsikter om 
kursvärderingar 
 
 

Det framkom på mötet att det underlag som skickats ut inte var 
det senast gällande. Presidiet yrkade därför på återremiss. 
 
Styrelsen beslutade 
attattattatt    återremittera GUS åsikter om kursvärderingar till 
styrelsemöte 4 

   
3.8 Revidering GUS 

instruktioner för 
studentrepresentanter 
 
./. bilaga 5 

Presidiet berättade att de inte hade några förslag på 
förändringar. 
 
Sandra Schriefer yrkade 
attattattatt    ersätta ”hon/han” med ”denne” under rubriken ”Inför mötet” 
andra stycket första meningen. 
 
Styrelsen beslutade 
attattattatt fastställa GUS instruktioner för studentrepresentanter med 
den av Sandra föreslagna förändringen enligt bilaga 5 

   
3.9 Fastställande av vårens 

mötesdatum 
Styrelsen beslutade i enlighet med det utskickade förslaget 
attattattatt    GUS styrelsen ska sammanträda 23/1, 28/2, 4/4, 2/5 samt vid 
behov 4/6 2013 

   
4444    DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion     
         

4.1 Nätverk för 
likabehandling? 
 

Tobias Olausson föredrog. I samband med omorganisationen 
har den centrala likabehandlingskommittén tagits bort och det 
har också kommit normerande beslut om att de ska tas bort på 
fakulteterna. Frågan har diskuterats med rektor och prorektor 
då det fortfarande finns ett behov av samordning trots att 
sådana organ enbart ska finnas på institutionerna. 
 
Förslag har därför inkommit om ett nätverk motsvarande 
SAMO-nätverket för att kunna dryfta frågorna mellan 
studentrepresentanter och kårrepresentanter. Styrelsen var 
överens om att det var en god idé och att det är bra med stöd 
från GUS för de representanter som finns. 
 
Olika former av likabehandlingsproblem inom olika kårer och 
fakulteter dryftades och diskuterades. 
 
Det lyftes också att de lokala arbetsmiljökommittéerna kommer 
att finnas kvar. Då dessa är beslutande organ och 
likabehandling har kopplingar till arbetsmiljö så kan konkreta 
ärenden alltså tas upp där. 
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5555    Övriga frågorÖvriga frågorÖvriga frågorÖvriga frågor     
         
 Representation på GUS 

rapportmöten 
 
 
 
 
 
Facebook-grupp 

Sanda Schriefer lyfte att det är ett problem om inte alla kårer är 
representerade på rapportmötena, och uppmanade GUS styrelse 
att tillsammans med kårerna se till att prioritera dessa möten. 
Mikael Benserud instämde och menade att högre närvaro skulle 
underlätta presidiets arbete och göra informationen mer 
lättillgänglig för alla. 
 
Simon Persson undrade om det fanns efterfrågan på en 
Facebook-grupp för GUS styrelse motsvarande den som finns 
för GFS.  
 
Många åsikter framkom, om såväl Facebook-grupp som 
alternativa kommunikationssätt. Då styrelsen var oenig om 
vilka förnyade former som skulle förbättra kommunikationen 
lämnades punkten utan förslag till åtgärd.  

         
6666    Mötets avslutandeMötets avslutandeMötets avslutandeMötets avslutande     
         

6.1 Mötesutvärdering Mötet utvärderades i en runda med mestadels positiva 
tongångar. 

   
6.2 Mötets avslutande Mötesordförande förklarade mötet avslutat kl 18.37 

 
 
 
 

  

Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Thomas Hartvigsson  Sofia Eklund 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Oskar Amund  Anna Brumark 
 


