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Tid:Tid:Tid:Tid:    Datum:Datum:Datum:Datum:    2013-04-04 Starttid:Starttid:Starttid:Starttid:    16:30 Sluttid:Sluttid:Sluttid:Sluttid:    18:49 
Plats:Plats:Plats:Plats:    Festsalen, Villa Medici, Högåsplatsen 6 
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::::     
 
Henry Drefeldt, Göta studentkår 
Jonas Pedersen, Göta studentkår 
Oskar Amund, Göta studentkår 
Pavel Rodin, Göta studentkår 
Sandra Schriefer, Göta studentkår 
 
Andrea Burda, Handelshögskolans i Göteborg studentkår (HHGS) 
Sofie Hellsing, Handelshögskolans i Göteborg studentkår (HHGS) 
Therese Hallin, Handelshögskolans i Göteborg studentkår (HHGS) 
 
Kalle Stenbäcken, Konstkåren 
 
Jim Collander, Sahlgrenska akademins Studentkår (SAKS) 

         
    Adjungerade:Adjungerade:Adjungerade:Adjungerade:    Caroline Tigerberg, mötesordförande 

Sofia Eklund, mötessekreterare 
 
Anna Jartin, HHGS 
Lina Söderström, Spionen 
Martin Dackling, Jubileumskommittén 
Åsa Zetterberg, verksamhetsrevisorssuppleant 

     

 
Före mötet presenterade Daniel Berlin resultaten från enkäten Göteborgsstudenter 2012. 
 

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

1111    PreliminärerPreliminärerPreliminärerPreliminärer     
         
1.1 Mötets öppnande Mikael Benserud förklarade mötet öppnat 17:11 
   
1.2 Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutade 

attattattatt anse mötet behörigen utlyst 
   
1.3 Presentationsrunda Jim Collander presenterade SAKS. Mötets deltagare 

presenterade sig i en runda. 
   
1.4 Val av mötesordförande attattattatt utse Caroline Tigerberg till mötesordförande 
   
1.5 Val av mötessekreterare attattattatt utse Sofia Eklund till mötessekreterare 
   
1.6 Val av justeringspersoner attattattatt utse Jim Collander och Sandra Schriefer 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 StyM2012/13:6 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 jubileumskommittén    

   
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 2012/13:18-21  
Styrelsen noterade att presidiebeslutsdatumen i besluts-
underlaget blivit felaktiga, presidiet försäkrade dock att själva 
besluten har rätt datering. 

   
2.2 Övriga rapporter 

 
Rapporter från Centrala arbetsmiljökomittén och 
Donationsnämnden hade skickats ut med handlingarna.  
Martin Dackling rapporterade muntligt från jubileums-
kommittén och en skriftlig rapport delades ut på plats. 

   
3333    BeslutBeslutBeslutBeslut     
         
3.1 Fastställande av 

mötestider för hösten 
Presidiet presenterade sitt förslag på mötesdatum för 
kommande verksamhetsår. Efter önskemål från styrelsen 
ändrades datumet för novembermötet för att undvika krock 
med Gadden. 
 
Styrelsen beslutade 
attattattatt fastställa mötesdatum för GUS styrelse för hösten 2013 till 
12/9, 15/10, 12/11 samt 16/12 
attattattatt preliminärt fastställa mötestider för GUS styrelse för 
våren 2014 till 21/1, 25/2, 31/3, 8/5 och vid behov 4/6 
attattattatt mötestiderna för våren 2014 ska fastställas definitivt vid 
höstens andra styrelsemöte 
 

3.2 Byte av mötestid för 
styrelsemöte 8 

På grund av en krock med resa till SFS fullmäktige hade Göta 
och Sahlgrenska akademins Studentkår inkommit med 
önskemål om att flytta styrelsemöte 8. 
 
Styrelsen beslutade 
attattattatt flytta styrelsemöte 8 från 2 maj till 14 maj 
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3.3 Bokslut GU på tre års sikt Tobias Olausson presenterade bakgrunden till GU på tre års sikt 

och det förslag till bokslut som nu förelåg. Styrelsen hade inga 
frågor eller invändningar. 
 
Styrelsen beslutade 
attattattatt fastställa dokumentet ”Bokslut GU på tre års sikt” i enlighet 
med bilaga 1 
 

   
3.4 GUS åsiktsdokument Presidiet presenterade det föreliggande förslaget till åsikts-

dokument för GUS och det arbete som gjorts. Styrelsen 
diskuterade olika delar av dokumentet, bland annat giraffer, 
pedagogisk utbildning och karriärvägar. 
 

1. Andrea Burda yrkade 
attattattatt under Information och kommunikation, punkt tre, stryka 
meningen ”GU borde finansiera forskning för att undersöka 
huruvida giraffer kan simma” 
 

2. Sandra Schriefer påpekade vissa inkonsekvenser i 
utformning och yrkade därför 

attattattatt tillåta redaktionella ändringar i dokumentet 
 

3. Presidiet yrkade 
attattattatt meningen ”pedagogisk utbildning ska vara en obligatorisk 
del av forskarutbildningen” stryks då den inte harmonierar med 
GUDK:s åsikt i frågan, och ersätts med ”alla som undervisar på 
universitetet ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning 
eller motsvarande” 
 

4. Yrkandet drogs tillbaka då det saknade relevans 
 

5. Sandra Schriefer yrkade 
attattattatt det ska stå ”15 timmar lärarkontakt” istället för ”12 timmar 
lärarkontakt”  
 
Styrelsen beslutade 
attattattatt bifalla yrkande 1 från Andrea 
attattattatt bifalla yrkande 2 från Sandra 
attattattatt bifalla yrkande 3 från presidiet 
attattattatt bifalla yrkande 5 från Sandra 
 
attattattatt enhälligt fastslå GUS åsiktsdokument i enlighet med bilaga 2 
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4444    DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion     
         
4.1 Verksamhetsplan 2013/14 Mikael Benserud presenterade diskussionsunderlaget inför 

nästa års verksamhetsplan. Beslut fattas på nästa styrelsemöte 
och presidiet önskade inspel på mötet samt i beredningen. 
 
Presidiet framförde förslag om att fokusera på doktorander 
samt arbetsmiljö. Styrelsen lyfte några andra förslag, främst 
brist på fungerande lokaler i allmänhet och tentamenslokaler i 
synnerhet, samt olika infallsvinklar på studentrepresentation: 
utbildning, uppföljning och arbetsmiljö för kåraktiva. 
 
Också struktur för verksamhetsplanen och dess ämnen 
diskuterades kort. Presidiet framförde sin åsikt om att det inte 
bör vara fler än två fokusfrågor. Jim Collander pekade på 
fördelar med konkreta mål och formuleringar för att göra 
dokumentet användbart och lätt att visa upp för medlemmarna. 

   
4.2 Kårstatus och kårstöd Mikael Benserud rapporterade från dagens möte med Mats 

Edvardson på studentavdelningen angående kårstatus och 
kårstöd. Mats kommer att lägga förslag till universitetsstyrelsen 
att på mötet den 26 april bevilja kårstatus till samtliga 
ansökande studentkårer. Kopia på Mats PM kommer att skickas 
ut till styrelsen. 
 
En kort diskussion hölls om nedlagd tid på processen att ansöka 
om ny kårstatus. De åsikter som lyftes var att själva ansökan har 
gått snabbt och smidigt men att osäkerheten och oron inför 
besluten har varit problematisk.  

   
5555    Övriga frågorÖvriga frågorÖvriga frågorÖvriga frågor     
   
5.1 Terminstider Tobias Olausson tog upp en övrig fråga gällande förändring av 

terminstiderna. Enligt nuvarande beslut, från 1993, pågår 
höstterminen 1/9-18/1 och vårterminen 19/1-6/6. Detta innebär 
ibland problem eftersom datumen är fasta trots att vecko-
dagarna i terminsstart och terminsslut varierar, vilket i värsta 
fall försvårar kontakterna med CSN då deras regelverk bygger 
på 40 veckors studietid. 
  
Därför föreslås nu beslutet ändras så att från och med 
höstterminen 2014 ska terminerna istället börja på måndagen i 
motsvarande vecka. Också fortsättningsvis kommer undantag 
att kunna beviljas i särskild ordning. 
 
Kårerna uppmanades att fundera över eventuella problem som 
konsekvens av detta.  
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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 18:49 

 
   
Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Caroline Tigerberg  Sofia Eklund 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Jim Collander  Sandra Schriefer 
 


