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Protokoll GFS StyM-5 – 2015/16 
Fört vid sammanträde med GFS styrelse 

Tid:  2016-02-04, 16:00 

Plats: Konferensrummet, HHGS 

 

Närvarande presidialer 

Andreas Sjöö, ordförande 

Anton Marmelid, vice ordförande 

Närvarande ledamöter 

Angelica Fors, Chalmers studentkår 

Pontus Eliasson, suppleant Chalmers studentkår 

Ebba Jacobsson, Göta studentkår 

Peter Wejmo, suppleant Göta Studentkår 

Manne Florén, suppleant HHGS 

Linn Jansson, SAKS 

Henrik Kilhamn, suppleant Konstkåren 

Ej närvarande ledamöter 

Katxerê Medina, Konstkåren 

Samuel Nilsson, suppleant SAKS 

 

Övriga närvarande 

Eva Thalén, medlem i HHGS 
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Preliminärer (§§ 1) 

§ 1.1 Mötets öppnande 

  Ordföranden öppnar mötet 16:06 

 

§ 1.2 Val av mötesfunktionärer 

  GFS presidium föreslår styrelsen 

   att välja Anton Marmelid som mötesordförande 

   att välja Andreas Sjöö som mötessekreterare 

   att välja Angelica Fors som justeringsperson 

 

  GFS styrelse beslutar 

   att välja Anton Marmelid som mötesordförande 

   att välja Andreas Sjöö som mötessekreterare 

   att välja Angelica Fors som justeringsperson 

 

§ 1.3 Mötets beslutsmässighet 

  5 av 5 medlemskårer är närvarande vid mötets öppnande. 

  GFS styrelse beslutar 

   att fastställa mötets beslutsmässighet.  

 

§ 1.4 Godkännande av föredragningslistan 

  GFS presidium föreslår styrelsen 

att godkänna föredragningslistan utan förändringar 

  GFS styrelse beslutar 

   att godkänna föredragningslistan utan förändringar 

 

§ 1.5 Föregående mötesprotokoll 

Mötesprotokoll från StyM-4 finns justerat 

GFS styrelse beslutar lägger protokollen till handlingarna 

 

§ 1.6 Mötets offentlighet 

  GFS styrelse beslutar 

   att ha ett öppet möte. 

 

 

Rapporter (§§ 2) 

§ 2.1 Rapport från GFS presidium 

Det finns många frågor kring Göteborg 4000+. Samtliga blir besvarade. 

  GFS styrelse lägger rapporten till handlingarna. 
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§ 2.2 Presidiebeslut 

  Inga genomförda. 

 

§ 2.3 Rapport från kårerna 

GFS styrelse lägger rapporten till handlingarna. 

 

§ 2.4 Övriga rapporter 

  Inga övriga rapporter. 

 

 

Beslutsärenden (§§ 3) 

 

§ 3.1   Beslut om aktieutskiftning 

    (17.00 Pontus Eliasson lämnar mötet) 

 

    Anton Marmelid föreslår styrelsen 

     att bordlägga punkten tills vidare. 

 

    GFS styrelse beslutar  

     att bordlägga punkten tills vidare. 

 

Diskussionssammanfattning: HHGS och Chalmers studentkår 
finansierar en bolagsjurist som får i uppdrag att ta fram fullständiga 
utskiftningsdokument i samarbete med samtliga medlemskårer. Presidiet 
får i uppdrag att hitta en opartisk affärsjurist. Processen bör ta max 2 
månader. 

 

Göta studentkår lämnar in en protokollsanteckning. Denna bifogas sist i 
protokollet. 

 

    Paus 17.24 – 17.36 

 

§ 4.1   GFS ideologi 

Presidiet får i uppdrag att ta fram en lista med all GFS verksamhet, som 
beslutsunderlag för ideologi-dokumentet. Beslut kring dokumentet tas på 
nästa möte. 

 

§ 4.2 Datum för vårens styrelsemöten 

  GFS presidium föreslår styrelsen  
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att preliminärt förlägga vårens resterande möten till den 23 mars, den 26 
april och den 19 maj 

 

  GFS styrelse beslutar  

att preliminärt förlägga vårens resterande möten till den 23 mars, den 26 
april och den 19 maj 

 

 

 

Övrigt (§§ 5) 

 

§ 5.1 SUS-Samarbetet 

Anton föredrar situationen där GU meddelat att de finansierar detta via 
det generella kårstödet och inte ska betala den faktura som skickats till 
dem. De berörda kårerna (Göta studentkår, HHGS, SAKS och 
Konstkåren) kommer överens om att dela på de 37500 SEK som ska 
betalas för utbildningen. Konstkåren behöver inte betala men de får gärna 
delta på utbildningen. 

 

§ 5.2 Andrahandsuthyrning 

Styrelsen ställer sig positiv till att presidiet undersöker möjligheterna för 
en samordning av andrahandsmarknaden för studentlägenheter.  

 

§ 5.3 Mötesutvärdering  

  Genomförs 

   

§ 5.4 Mötets avslutande 

  Ordföranden avslutar mötet 18.55 
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Vid protokollet: 

 

 

 

 

________________________ 

Andreas Sjöö 

Mötessekreterare 

 

Justeras: 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Anton Marmelid Angelica Fors 

Mötesordförande Justeringsperson 
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Protokollsanteckning till punkten §3.1 

 

Göta studentkår reserverar sig mot beslutet att bordlägga frågan om aktieutskiftning 
ännu en gång. Vi anser att det är onödigt betala en jurist för att ta fram 
bolagsdokument för en eventuell utskiftning, eftersom att vi har för avsikt att inte skifta 
ut aktierna. 

 


