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Nomineringsanmodan 

Göteborgs förenade studentkårer (GFS) söker nu studenter till ett antal uppdrag som 

styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser. 

Nominering 

Rätt att nominera har alla medlemmar i Göteborgs studentkårer, nominerar dig själv eller 

någon annan. Nomineringsstopp är söndagen den 30 oktober klockan 23.59. 

 

Nomineringar skickas till valberedning@gfs.se. Bifoga följande i din nominering; 

 

 Namn och kontaktuppgifter (mail och telefon) till den nominerade. 

 Kort motivering eller om du nominerar dig själv, en halvsida personlig presentation 

och gärna 1-2 relevanta referenser. 

 Namn, kårtillhörighet och kontaktuppgifter till dig som nominerar. 

 

Urval och intervjuer kommer ske löpande av valberedningen. 

Kontakt 

Vid frågor om uppdragen hör av er till GFS ordförande Håkan Bernhardsson på 

hakan.bernhardsson@gfs.se, 0705-596 597, eller till GFS vice ordförande Marina Fransson på 

marina.fransson@gfs.se, 0705-094 557. 

 

Vid frågor om beredningen av valet hör av er till valberedningen på valberedning@gfs.se. 

 

 

 

Senast den 30 oktober kl. 23.59 vill vi ha din nominering! 
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Om GFS 

Göteborg Förenade Studentkårer (GFS) är en ideell samarbetsorganisation för studentkårerna i 

Göteborg. GFS arbetar för att på olika sätt förbättra studenternas situation i Göteborg. En viktig 

uppgift för GFS är att skapa mötesplatser för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan 

studentkårer, kommun, region och näringsliv.  

 

Mer information om GFS finns på www.gfs.se.  

GFS söker revisor till Folkuniversitetet, Kursverksamheten vid 

Göteborgs universitet  

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 40- 

tal orter i Sverige. Folkuniversitetet bildades av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid 

Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund och Umeå universitet. Folkuniversitetet riktar sig till 

människor som fritt vill utveckla och fördjupa sina kunskaper och kulturella intressen. De riktar 

sig även till företag och förvaltningar med kompetensutveckling i form av kurser och 

utbildningar. För mer information om verksamheten se www.folkuniversitetet.se.  

Uppdraget  

Som revisor utsedd av GFS har du ett särskilt ansvar för de studerandes perspektiv gällande 

revisionen av Folkuniversitetets kursverksamhet vid Göteborgs universitet men även ansvar för 

helheten i kursverksamheten. Vid verksamhetsårets slut skriver du en kortare arbetsberättelse 

som skall ingå i GFS verksamhetsberättelse.  

 

GFS söker en (1) revisor. 

GFS söker en (1) revisorssuppleant. 

 

Viss mötesarvodering utgår.  

GFS söker styrelseledamot till SGS 

SGS står för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och är en stiftelse som stiftades av Göteborgs 

kommun och Göteborgs förenade studentkårer 1951 för att tillgodose bostadsbehovet för 

studerande vid högre studier i Göteborg. SGS skall, enligt sin vision, vara en ledande aktör i att 

bygga och förvalta lägenheter för högskolestuderande. Tillsammans med Göteborgs Stad, 

Göteborgs universitet, Chalmers, GFS och Göteborg & Co skall SGS vara en bidragande orsak 

till att studenter väljer Göteborg som studieort. 

 

För mer information om SGS verksamhet se www.sgsstudentbostader.se.  

http://www.gfs.se/
http://www.gfs.se/
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Uppdraget  

Som studentrepresentant i SGS styrelse har du ett särskilt ansvar för de studerandes perspektiv 

men även ett ansvar för helheten som representant i en styrelse för en av de största 

studentbostadsstiftelserna i Sverige. Vid verksamhetsårets slut skriver du, tillsammans med 

övriga studentrepresentanter i styrelsen, en kortare arbetsberättelse som skall ingå i GFS 

verksamhetsberättelse. 

 

GFS söker en (1) ordinarie ledamot med uppdrag på ett år. Det är cirka 7 möten per år samt en 

helg-och en heldagskonferens. Mötesarvode utgår för uppdraget. 

GFS söker styrelseledamöter till GSF AB  

Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB (GSF AB) är en koncern som sedan den 1 juli 2006 

bedriver verksamhet genom ett moderbolag och två dotterbolag: Fysiken Friskvård i Göteborg 

AB och Akademihälsan i Göteborg AB. Koncernen ägs till 100 % av Göteborgs studentkårer 

via GFS. Styrelserna i samtliga bolag består av både studenter och externa ledamöter. I Fysiken 

Friskvård bedrivs friskvård med fokus på studenter. Akademihälsans största uppgift är att 

bedriva studenthälsovård riktad mot studenterna vid Chalmers och Göteborgs Universitet. 

Moderbolaget GSF AB fungerar som holdingbolag åt studentkårerna och förvaltar ägandet av 

dotterbolagen.  

Uppdraget  

Styrelsen för moderbolaget består av sju ledamöter; fyra studenter och tre externa ledamöter. 

Studenterna väljs för en mandatperiod om 2 år. Styrelsens uppdrag är inte att vara operativa och 

ge sig i kast med detaljer kring bolagens drift utan i stället att lyfta blicken, vara strategiska och 

tänka långsiktigt. Det viktigaste för studenterna i styrelsen är inte att ha järnkoll på ekonomi, 

redovisning, juridik eller företagsstyrande utan att ge ett studentperspektiv på styrelsearbetet. 

Det är samtidigt ingen nackdel att ha särskilda kunskaper som kan komma bolagen till gagn.  

 

GFS söker en (1) ordinarie ledamöter för en tid av två år. 

GFS söker styrelseledamöter till RISH  

RISH är en stipendiefond för utländska gäststuderande i Göteborg. Fondens ändamål är att 

lämna ekonomiskt bistånd åt utländska gäststuderande (utomnordiska och från icke EU-land), 

som bedriver högre studier i Göteborg. RISH stiftades i mitten på 60-talet genom en insamling 

bland Rotaryklubbar i Västsverige. 

Uppdraget  

RISH består av en styrelse, med ordförande, 4 ordinarie och 2 ersättare, som utser stipendiater. 

Styrelsen träffas 2 gånger per år och som ordinarie studentrepresentant är man även med och 

går igenom ansökningarna.  

http://www.gfs.se/
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GFS söker en (1) ordinarie ledamot för en tid på två år och en (1) suppleant för en tid på ett 

år. 

http://www.gfs.se/

