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Protokoll GFS StyM-2 
Datum: 2016-10-13 

Tid: 16:37 – 17:54 PAUS 18:05 – 20:33 

Plats: V. Rydberg-rummet, Studenternas hus, Götabergsgatan 17 

Mötesordförande: Håkan Bernhardsson 

Närvarande 

Presidialer 

Håkan Bernhardsson Ordförande   Mötesordförande 

Marina Fransson Vice ordförande  Mötessekreterare 

Ledamöter 

Sandra Holmberg Styrelseledamot  Justerare 

Hektor Löfgren Styrelseledamot 

Manne Florén Styrelseledamot 

Angelica Gylling Styrelseledamot 

Mattias Kåår  Styrelseledamot 

Övriga närvarande 

Marcus Hallberg Folkuniversitetet  Gäst 

Malin Lönegren Mikulic Folkuniversitetet  Gäst 

Eric Insulahn  Valberedningen  Rösträknare (- 17:11) 

Fredrik Nilsson Valberedningen  Rösträknare (- 18:05) 

Hampus Renberg Nilsson  Kandidat till förtroendepost (-18:05) 

Camilla Larsson  Kandidat till förtroendepost (-18:05) 

Emma Henning Kandidat till förtroendepost (-18:05) 

 

Frånvarande 

Suppleanter 

Viktor Edgren Styrelsesuppleant 

Admir Ramadanovic Styrelsesuppleant 

Angelica Forss Styrelsesuppleant 

Konstkåren  Styrelsesuppleant 

Göta studentkår Styrelsesuppleant 
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Preliminärer (§§ 1)  

§1.1 Mötets öppnande 

 Håkan Bernhardsson förklarade mötet öppnat 16:37 

 

§1.2 Val: Mötesfunktionärer 

 Presidiet föreslog 

 att välja Håkan Bernhardsson till mötesordförande 

 att välja Marina Fransson till mötessekreterare 

 att välja Sandra Holmberg till justeringsperson 

 

 Styrelsen beslöt 

 att välja Håkan Bernhardsson till mötesordförande 

 att välja Marina Fransson till mötessekreterare 

 att välja Sandra Holmberg till justeringsperson 

 

§1.3 Beslut: Mötets beslutsmässighet 

 5 av 5 medlemskårer var närvarande. 

 

 Styrelsen beslöt 

 att fastställa mötets beslutsmässighet 

 

§1.4 Godkännande av föredragningslista 

Ordförande informerade att §4.2 Akademihälsan utgår samt att mötet kommer 

behöva frångå från turordningen enligt föredragningslistan. 

 

 Styrelsen beslöt 

 att fastställa föredragningslistan med ovanstående justering. 

 

§1.5 Föregående mötesprotokoll 

 Föregående mötesprotokoll har justerats. 

 

 Styrelsen beslöt 

 att lägga protokollet till handlingarna. 

 

    §1.5.1 Övriga beslutsprotokoll 

 Två per-capsulam beslut har justerats. 

 

 Styrelsen beslöt 

 att lägga protokollen från PC-1 och PC-2 till handlingarna. 

 

§1.6 Mötets offentlighet 

 Styrelsen beslöt 

 att ha ett öppet möte. 



 Protokoll StyM-2 

 

2016-10-13 

Göteborgs förenade studentkårer 

Marina Fransson 

Vice ordförande 

 

§1.7 Val av rösträknare 

 Håkan Bernhardsson yrkar 

 att välja valberedningen till rösträknare. 

 

 Styrelsen beslöt 

 att välja valberedningen till rösträknare. 

 

Rapporter (§§ 2)  

§2.1   Rapport från GFS presidium 

Ordförande föredrog punkten. 

 

Styrelsen beslöt 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

§2.2    Presidiebeslut  

   Ordförande föredrog punkten där ett presidiebeslut har tagits under perioden. 

 

   Styrelsen beslöt 

   att lägga presidiebeslutet till handlingarna. 

 

§2.3 Rapport från kårerna 

 Medlemskårerna rapporterade lite kort vad som händer på respektive kår. 

 

 Styrelsen beslöt 

 att lägga rapporten till handlingarna. 

 

§2.4 Övriga rapporter 

 Inga övriga rapporter. 

 

Valärenden (§§ 3)  

Valberedningen föredrar beredningsprocessen kring valet. Det inkom inga frågor från 

styrelsen då alla var nöjda med processen. 

 

§3.1 Val av ledamot till styrelsen och suppleant för Folkuniversitetet 
 

    §3.1.1 Val av Folkuniversitetet styrelse, ledamot på 3 år 

Valberedningen förordrade Linus Olsson Collentine till ledamot för 

Folkuniversitetet på 3 år. 

 

Camilla Larsson valde att lyfta sig. 
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Styrelsen beslöt 

att välja Camilla Larsson till ledamot för Folkuniversitetet på 3 år. 

 

    §3.1.2 Val av Folkuniversitetets styrelse, suppleant på 1 år 

Valberedningen förordrade Linus Olsson Collentine till suppleant för 

Folkuniversitetet på 1 år. 

 

Styrelsen beslöt 

att välja Linus Olsson Collentine till suppleant för Folkuniversitetet på 1 år. 

 

§3.2   Val av revisorssuppleant till Folkuniversitetets styrelse.  

Valberedningen föreslog styrelsen 

 

att vakantsätta posten som revisorssuppleant för Folkuniversitetet. 

att uppdra åt valberedningen att bereda fyllnadsval till den vakantsatta platsen. 

att uppdra åt valberedningen att bereda fyllnadsval till posten som revisor 

 

Styrelsen beslöt 

att vakantsätta posten som revisorssuppleant för Folkuniversitetet. 

att uppdra åt valberedningen att bereda fyllnadsval till den vakantsatta platsen. 

att uppdra åt valberedningen att bereda fyllnadsval till posten som revisor 

 

§3.3   Val av ledamot till styrelsen och suppleant för SGS  

 

    § 3.3.1  Val av ledamot för SGSs styrelse på 3 år 

Valberedningen förordrade Linus Olsson Collentine till ledamot för SGSs 

styrelse på 3 år. 

 

Styrelsen beslöt 

 att välja Linus Olsson Collentine till ledamot för SGS styrelse på 3 år. 

 

    § 3.3.2  Val av suppleant för SGS styrelse på 1 år 

Valberedningen förordrade Sten Li till suppleant för SGSs styrelse på 1 år. 

 

Emma Henning valde att lyfta sig 

 

Styrelsen beslöt 

 att välja Sten Li till suppleant för SGS styrelse på 1 år. 

 

    § 3.3.3  Val av SGS styrelse, ledamot på 3 år (sluttid 2017-12-31) 

Valberedningen föreslog styrelsen 

 

att vakantsätta posten som ledamot i SGS styrelse med uppdrag på 3 år. 

att uppdra åt valberedningen att bereda fyllnadsval till de vakantsatta platserna. 
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Styrelsen beslöt 

att vakantsätta posten som ledamot i SGS styrelse med uppdrag på 3 år. 

att uppdra åt valberedningen att bereda fyllnadsval till de vakantsatta platserna. 

 

§3.4   Val av ledamöter till styrelsen för GSF AB  

 

    § 3.4.1  Val av ledamot för GSF AB styrelse på 2 år. 

Valberedningen föreslog styrelsen 

 

att rekommendera sin ägarrepresentant att välja Emma Henning som 

studentrepresentant i GSF AB styrelse från och med januari 2017. 

 

att rekommendera sin ägarrepresentant att vakantsätta den återstående 

studentrepresentantposten i GSF AB styrelse. 

 

Styrelsen beslöt 

att rekommendera sin ägarrepresentant att välja Emma Henning som 

studentrepresentant i GSF AB styrelse från och med januari 2017. 

 

att rekommendera sin ägarrepresentant att vakantsätta den återstående 

studentrepresentantposten i GSF AB styrelse. 

 

Protokollsanteckning: valberedningen gav ett medskicka till presidiet 

att kolla över policyn för valberedningens arbetsordning kring 

konflikter mellan representation i bolagen. 

 

§3.5  Val av ledamöter till styrelsen för Akademihälsan i Göteborg AB 

 

    §3.5.1  Val av ledamot för Akademihälsans styrelse på 2 år. 

Valberedningen föreslog styrelsen 

att rekommendera sin ägarrepresentant att välja Emma Henning till posten som 

studentrepresentant i Akademihälsan AB styrelse från och med januari 2017. 

 

att rekommendera sin ägarrepresentant att Linus Olsson Collentine till posten 

som studentrepresentant i Akademihälsan AB styrelse från och med januari 

2017. 

 

Styrelsen beslöt 

att rekommendera sin ägarrepresentant att välja Emma Henning till posten som 

studentrepresentant i Akademihälsan AB styrelse från och med januari 2017. 

 

att rekommendera sin ägarrepresentant att Linus Olsson Collentine till posten 

som studentrepresentant i Akademihälsan AB styrelse från och med januari 

2017. 

 

 



 Protokoll StyM-2 

 

2016-10-13 

Göteborgs förenade studentkårer 

Marina Fransson 

Vice ordförande 

 

§3.6   Val av ledamöter till styrelsen för Fysiken AB  

 

    § 3.6.1  Val av ledamot för Fysiken AB styrelse på 2 år. 

Valberedningen föreslog styrelsen 

 

att rekommendera sin ägarrepresentant att välja Anton Bolmstedt Svanqvist som 

studentrepresentant för Fysiken AB styrelse med uppdrag på två år från och med 

januari 2017. 

 

att rekommendera sin ägarrepresentant att Hampus Renberg Nilsson som 

studentrepresentant för Fysiken AB styrelse med uppdrag på två år från och med 

januari 2017. 

 

Styrelsen beslöt 

att rekommendera sin ägarrepresentant att välja Anton Bolmstedt Svanqvist som 

studentrepresentant för Fysiken AB styrelse med uppdrag på två år från och med 

januari 2017. 

 

att rekommendera sin ägarrepresentant att Hampus Renberg Nilsson som 

studentrepresentant för Fysiken AB styrelse med uppdrag på två år från och med 

januari 2017. 

 

§3.7   Val av ledamot till styrelsen och suppleanter för RISH  

 

    § 3.7.1  Val av ledamot för RISH styrelse på 1 år 

Valberedningen föreslog styrelsen 

 

att välja Sten Li som ordinarie ledamot i RISH styrelse med uppdrag på ett år 

från och med januari 2017. 

 

Styrelsen beslöt 

att välja Sten Li som ordinarie ledamot i RISH styrelse med uppdrag på ett år 

från och med januari 2017. 

 

§ 3.7.2  Val av ordinarie ledamot för RISH styrelse på 2 år och val av suppleant 

RISH styrelse på 1 år 

Valberedningen föreslog styrelsen 

 

att vakantsätta posten som ordinarie ledamot i RISH styrelse med uppdrag på 

två år. 

att vakantsätta posten som suppleant i RISH styrelse med uppdrag på ett år. 

att uppdra åt valberedningen att bereda fyllnadsval till de vakantsatta platserna. 

 

Styrelsen beslöt 

att vakantsätta posten som ordinarie ledamot i RISH styrelse med uppdrag på 

två år. 
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att vakantsätta posten som suppleant i RISH styrelse med uppdrag på ett år. 

att uppdra åt valberedningen att bereda fyllnadsval till de vakantsatta platserna. 

 

Protokollsanteckning: Valberedningen problematiserar att ingen 

någonsin valts till verksamhetsrevisor för Folkuniversitetet. 

Valberedningen uppmanar styrelsen att se över hur detta problem ska 

lösas. 

 

Diskussionsärenden (§§ 4)  

§4.1 Folkuniversitetet 

 Gästerna har ordet. 

 

§4.2 Akademihälsan                      . 

 

§4.3 SAFE 

 Marina Fransson föredrog punkten. 

 

 Manne Florén yrkar 

 att projektets information lämnas över till kärleksakuten. 

  

 Håkan Bernhardsson yrkar 

 att presidiet får i uppdrag att träffa kärleksakuten. 

 

 Styrelsen beslöt 

 att projektets information lämnas över till kärleksakuten. 

 att presidiet får i uppdrag att träffa kärleksakuten. 

 

§4.4 Aktieutskiftning 

Ordförande föredrog punkten. Medlemskårerna diskuterade sina utgångspunkter 

och konstaterade att det finns behov av en bättre förståelse för varandras åsikter. 

Styrelsen diskuterar om behovet att hitta gemensamma plattformar för en vidare 

diskussion kring aktieutskiftningen där alla parter känner sig nöjda. Håkan 

föreslår att presidiet kan ta på sig att ta fram en enkät något som kårerna ställer 

sig positiva till. Sandra vill även ge presidiet ett medskick om att ta fram 

bolagsordningen från 2006 och bakåt. 

 

Övrigt (§§ 5)  

§5.1 Övriga frågor 

Det framkom önskemål om att styrelsemötena framöver tidigareläggs vilket 

styrelsen ansåg bör fungera med god framförhållning. 
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§5.2 Kommande möte 

 Angelica Gylling yrkar  

att nästa möte är den 17 november kl 13:00 hos HHGS. 

 

Styrelsen beslöt 

att nästa möte är den 17 november kl 13:00 hos HHGS. 

 

Protokollsanteckning: Presidiet lovar att utkomma med ett tågschema 

även inför StyM-3. Vidare utlovar HHGS go-fika till StyM-3! 

 

§5.3 Mötesutvärdering 

Det framkom en önskan om att det ska skiljas på informationspunkt och 

diskussionspunkt. Vidare lyftes ett förtydligande om att beslutspunkter ska vara 

så pass beredda att en ska ha möjlighet att gå till ett snabbt beslut. 

 

§5.4 Mötets avslutande 

 Ordförande förklarade mötet avslutat 20:33. 

Vid protokollet, 

___________________ 
Marina Fransson 

Mötessekreterare 

___________________    ___________________ 

Håkan Bernhardsson    Sandra Holmberg 

Mötesordförande    Justeringsperson 


