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Tid:Tid:Tid:Tid:    Datum:Datum:Datum:Datum:    2013-02-28 Starttid:Starttid:Starttid:Starttid:    16:30 Sluttid:Sluttid:Sluttid:Sluttid:    19:17 
Plats:Plats:Plats:Plats:    Stora Skansen, Sprängkullsgatan 19 
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::::     
 
Andreas Abrahamsson, Göta Studentkår 
Emma Åberg, Göta Studentkår 
Jonas Pedersen, Göta Studentkår 
Jesper Blomqvist, Göta Studentkår 
Oskar Amund, Göta Studentkår 
 
Andrea Burda, Handelshögskolans i Göteborg studentkår (HHGS) 
Therese Hallin, Handelshögskolans i Göteborg studentkår (HHGS) 
 
Kalle Stenbäcken, Konstkåren 
 
Jim Collander, Sahlgrenska akademins Studentkår (SAKS) 
Simon Persson, Sahlgrenska akademins Studentkår (SAKS) 

         
    Adjungerade:Adjungerade:Adjungerade:Adjungerade:    Cajsa Johansson, mötesordförande 

Sofia Eklund, mötessekreterare 
 
Lina Söderström, Spionen (§2.1 - §4.2) 
Åsa Zetterberg, verksamhetsrevisorssuppleant 

     

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

 
1111    PreliminärerPreliminärerPreliminärerPreliminärer     
         
1.1 Mötets öppnande Mikael Benserud förklarade mötet öppnat 16:35 
   

1.2 Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutade 
attattattatt anse mötet behörigen utlyst 

   
1.3 Presentationsrunda Andreas Abrahamsson presenterade Göta studentkårs 

samhällsvetarsektion. Mötets deltagare presenterade sig i en 
runda. 

   
1.4 Val av mötesordförande attattattatt utse Cajsa Johansson till mötesordförande 
   

1.5 Val av mötessekreterare attattattatt utse Sofia Eklund till mötessekreterare 
   

1.6 Val av justeringspersoner attattattatt utse Andreas Abrahamsson och Therese Hallin till 
justeringspersoner 

      
1.7 Justering av röstlängd Röstlängden justerades och mötet befanns vara beslutsmässigt 

(10 närvarande ledamöter från 4 kårer) 



 

Göteborgs uGöteborgs uGöteborgs uGöteborgs universitets niversitets niversitets niversitets 
StudentkårerStudentkårerStudentkårerStudentkårer    

            

2012012012013333----00002222----22228888     

StyM 2012/13:06    

StyrelsemötesprotokollStyrelsemötesprotokollStyrelsemötesprotokollStyrelsemötesprotokoll     

Styrelsemöte Styrelsemöte Styrelsemöte Styrelsemöte 6666    VerksamVerksamVerksamVerksamhetsåret 2012/13hetsåret 2012/13hetsåret 2012/13hetsåret 2012/13 Utskrift: 2013-03-08 

  

 

       
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 2/4

1.8 Föregående 
mötesprotokoll 

attattattatt lägga protokollet från StyM2012/13:5 till handlingarna 
 

   
1.9 Adjungeringar att att att att hålla öppet möte 
      

1.10 Ärendelista att att att att godkänna ärendelistan med notering om att mötesdatum för 
hösten kommer att beslutas på StyM7     

   
1.11 Godkännande av 

föredragningslista 
attattattatt godkänna föredragningslistan 
    

   
2222    RapporterRapporterRapporterRapporter     
   

2.1 Presidiets rapport Rapport hade skickats ut med handlingarna och Mikael 
Benserud och Tobias Olausson svarade på styrelsens frågor. 
aaaatt tt tt tt lägga rapporten till handlingarna 
attattattatt fastställa PreB 2012/13:13-17 

   
2.2 Rapport från GUSTarna 

 
Marie Norman hade skickat ut rapport från senaste mötet med 
universitetsstyrelsen och svarade på frågor om allt från 
balanserat kapital till censurering av föreläsningar och 
anställningsformer.  Under våren kommer GUST-ledamöterna 
främst att medverka på GUS rapportmöten. 
aaaatt tt tt tt lägga rapporten till handlingarna 

   
2.3 Rapport från Centrala 

arbetsmiljökommittén 
Jesper Blomqvist hade skickat ut rapport från Centrala 
arbetsmiljökommittén. GUS styrelse hade inga frågor. 
aaaatt tt tt tt lägga rapporten till handlingarna 

   
3333    BeslutBeslutBeslutBeslut     
         

3.1 Avslut av Spionen för 
verksamhetsåret 2012 

Tobias Olausson föredrog årsavslutet och svarade på frågor. 
 
Styrelsen beslutade 
attattattatt lägga Tidningsföreningen den Götheborgske Spionens 
årsbokslut för 2012 till handlingarna 
attattattatt lägga revisionsberättelsen för Tidningsföreningen den 
Götheborgske Spionen för 2012 till handlingarna 
attattattatt lägga verksamhetsberättelsen för Tidningsföreningen den 
Götheborgske Spionen för 2012 till handlingarna    
attattattatt bevilja Tidningsföreningen den Götheborgske Spionens 
styrelse för 2012 ansvarsfrihet 

   
4444    DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion     
         

4.1 Utvärdering av valet Styrelsen utvärderade valen av studentrepresentanter i tre 
stationer: Information, spridning och organisation. 
Presidiet tog med sig anteckningarna från varje station för 
återrapportering på senare möte samt överlämning till 
kommande presidium och valberedning. 
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4.2 Studentkårernas självbild Emma Åberg föredrog Götas frågor utifrån diskussioner som 

fördes på det senaste medlemsmötet med Sveriges förenade 
Studentkårer. Styrelsen diskuterade mycket fritt, och den 
samlade upplevelsen var att det är viktigt att diskutera och 
utvärdera dessa frågor även om de uppfattas som luddiga. 
 
Bland de ämnen som togs upp fanns följande: 
 
*Vilken syn har studentkårerna på sig själva, i förhållande till 
universitetets och studenternas syn – vem definierar? 
 
*Beroendeställningen till universitetet är problematisk, 
studentkårerna behöver ha goda relationer men får inte bli 
rädda för att ställa krav och kräva respekt 
 
*Det är viktigt som studentrepresentant att vara tydlig med sina 
roller, men inte alltid så lätt i förhållande till såväl studenter 
som universitetsanställda 
 
*Studentkårerna ska enligt lagen representera alla studenter 
men det är medlemmarna som sätter agendan. Hur ska 
medlemsrekryteringen (och delaktigheten) bli så god att detta 
inte riskerar att bli ett legitimitetsproblem?  
 

   
4.3 GU på tre års sikt – tre nya 

år? 
Tobias Olausson berättade om dokumentet GU på tre års sikt 
som upprättades av GUS år 2010 för att sätta fokus på de mest 
prioriterade frågorna, och som sedan har utvärderats årligen. 
Nu är treårsperioden avslutad, bokslut ska upprättas och 
styrelsen ska ta ställning till hur arbetet ska fortsättas. 
 
Tidigare studentrepresentanter i universitetsstyrelsen har 
uppskattat dokumentet, särskilt som så stor del av 
universitetsstyrelsen är extern och utan direkt inblick i 
utbildningarna och studenternas perspektiv. 
 
Också GUS presidium och styrelse är positiva till att fortsätta 
arbeta med ett liknande dokument. Styrelsen diskuterade dock 
kopplingen mellan ett sådant här dokument och det pågående 
arbetet med ett åsiktsdokument. Det upplevs som viktigt att 
dessa två dokument går hand i hand och att det är tydligt vem 
de riktar sig till och hur de ska användas. 
 
Gällande bokslutet dök några lösa diskussionstrådar (bland 
annat koppling till visionen, studentinflytande längst ner i 
organisationen, pedagogisk kompetens…) upp men förslag 
väcktes om att istället skriva ner synpunkter och behandla i 
arbetsgrupp inför nästa styrelsemöte. 
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4.4 Kårstatus och kårstöd Mikael Benserud informerade utifrån de senaste kontakterna 
med Mats Edvardson och universitetsledningen. 15 mars är sista 
datum för ansökan om kårstatus, medlemskårerna uppdaterade 
varandra om hur långt varje kår har kommit. Kårstödet kommer 
att diskuteras fortsatt på ledningsrådet kommande vecka, 
Mikael tycker att det känns positivt. 
 
I samband med kårstödet diskuterades också arvodering av 
studentrepresentanter efter omorganisationen, vilket visade sig 
se mycket olika ut på olika delar av universitetet. 

   
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 kl 19.17 
 
 
 
 

  

Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Cajsa Johansson  Sofia Eklund 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Andreas Abrahamsson  Therese Hallin 
 


