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Protokoll
Sammanträde med GFS styrelse 3 – 2020/2021
Tid:
Plats:

22 oktober 2020, 12:00 - 14:15
Kungsgatan 11, möjlighet att delta digitalt via Zoom.

Närvarande:
Petter Häggberg, GFS ordförande,
Anton Jansson, GFS vice ordförande,
Anna Lindqvist, suppleant Chalmers Studentkår (kl 12 - 12:45),
Sandra Magnusson, ledamot Göta Studentkår,
Anna Jahre, ledamot Handelshögskolans i Göteborg Studentkår,
Hannes Sennevall, suppleant Handelshögskolans i Göteborg Studentkår.
Elin Gustafsson, ledamot Konstkåren,
Linnéa Mundin, ledamot Sahlgrenska Akademins Studentkår,
Mikael Gyllenhammar, GSF AB (kl 12 - 12:35)
Leon Larsson, ledamot SGS (kl 12 - 12:26)
Frånvarande:
Sara Bergh, suppleant Göta Studentkår,
Kajsa Nordberg, suppleant Sahlgrenska Akademins Studentkår,
Emma Lindeberg Berglund, suppleant Konstkåren
David Welander, ledamot Chalmers Studentkår,

Preliminärer (§§ 1)
§1.1.
Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat 12:11.
§1.2.

Val av mötesfunktionärer
Presidiet föreslår
Petter Häggberg till mötesordförande
Anton Jansson till mötessekreterare
Elin Gustafsson till justerare
Linnéa Mundin till justerare
Styrelsen beslutar
att välja mötesfunktionärer enligt presidiets förslag

§1.3.
Godkännande av föredragningslista
Presiediet yrkar på
att föredraga rapport från SGS först under rapporter samt rapport från GSF AB
efter detta.
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Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan med presidiets ändringsyrkande ovan.
Bilaga 1
§1.4.
Föregående mötesprotokoll
Styrelsen
att godkänna mötesprotokoll från styrelsemöte 2 från verksamhetsåret 2020-2021.

§1.5.
Mötets offentlighet
Styrelsen beslutar
att hålla ett öppet möte.
§1.6.
Mötets beslutsmässighet
Styrelsen beslutar
att fastställa mötet beslutsmässigt.
Rapporter (§§ 2)
§2.1.
Rapport från SGS
Bilaga 2 Föredragande: Leon Larsson
Föredrages. Särskilt lyfts att ett gammalt militärsjukhus som byggs om till
studentbostäder där de boende bor 4-5 personer i 12 lägenheter har nöjda
hyresgäster. Kraven på detaljplaner har bromsande egenskaper i byggnation av
studentbostäder, exempelvis ovidkommande krav på parkeringsplatser till en
målgrupp som i liten utsträckning använder bil. Mikael Gyllenhammar påtalar
nyttan av föreslagna nyckeltal för dessa krav från SGS. Leon uppskattar att rimlig
frekvens för avrapportering till GFS är mellan en gång per halvår och en gång per
år.
§2.2.

Rapport från GSF AB

Föredragande: Mikael Gyllenhammar

Fysikens medlemmar utgörs av färre studenter, men inte färre medlemmar jämfört
med tidigare år. Håller på med avtal mellan respektive kår. Avtalen hamma bas
mellan kårerna med utrymme för justeringar beroende på relevans för respektive kår.
Inte personalenkät en gång om året för att mäta när personal är som nöjdast, istället
mäta löpande under året för att få så representativt underlag som möjligt. Kollar på
hur verksamheten ska uppfylla nuvarande ägardirektiv. App-utveckling går vidare,
inom budget fram till jul, lanseras vid årsskiftet sedan utvecklas efter krav/behov
med investeringsbehov 3-5 miljoner åren som kommer. Investeringsbehovet för
Fysiken kommer lyftas på nästa styrelsemöte och kommer sedan använda GFS
styrelse som referens. Finansiering kan lösas via befintlig drift, lån eller investeringar
av studentkårerna. Egen drift skulle förskjuta hastigheten av utvecklingen,
exempelvis skulle byggnation av padelbanor uppskattningsvis ta upp mot 3 - 4 år.
Mikael lyfter frågan om politisk påverkan om hur viktig hälsan är med träning och
kost, etablera livslångt lärande hos studenterna för detta.
§2.3.
Presidiebeslut
Inga presidiebeslut föreligger

Föreligger ej
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§2.4.
Rapport från GFS presidium
Rapporten föredrages

Bilaga 3 Föredragande: Anton Jansson

§2.5.
Rapport GBG7000+
Billy frånvarande, rapport bordläggs.

Föredragande: Billy Jörgensen

§2.6.
Rapport från kårerna
Rapporterna föredrages

Föredragande: respektive kår

§2.7.
Övriga rapporter
Inga övriga rapporter föreligger
Paus
Ordförande förklarar mötet ajournerat 13:08
Ordförande förklarar mötet åter öppnat 13:19
Diskussionsärenden (§§ 3)
§3.1.
Aktuella frågor Studentforum
i. Projektgrupp för utebio/utegym
Mål för projektet?
Hur hittar vi intresserade?
Hur mycket medel kan avvaras projektgruppen?
Förankring av tanken behövs för att minska risken för ickekvalitativa beslut. Skall
en projektgrupp tillsättas bör de ha väldefinierade ramar och mål, vilket saknas i
dagsläget. Presidiet får i uppgift att kontakta Katja för sammanställning av bruk
samt utvärdering av verksamhetsmedel tidigare år. Vidare diskussion utifrån
underlag återupptas på workshop 12 november.
ii. Arvodering för kårsamarbetssamordnare
Finns intresse hos studentkårerna?
Mål med samarbetet? Arrangemang eller annat?
Rekrytering?
Oklart vad denna samordnare skulle kunna samordna som inte GFS redan kan,
därför blir svaret nej. Studentforums verksamhetsmedel bör gynna studenterna i
första hand, styrelsen ser inte egensyftet att medlen ska gynna forumet i sig.
Beslutsärenden (§§ 4)
§4.1.
Val till RISH
Bilaga 4
i. Ledamot – Andreas Sjöö nominerad
ii. Suppleant – Petter Häggberg nominerad
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Styrelsen beslutar
att enhälligt välja in Andreas Sjöö och Petter Häggberg till ledamot respektive
suppleant till RISH.
Notering: Styrelsen efterfrågar grafiskt material för att tillkännage att summan per
stipendie har höjts. Detta för ökad exponering bland eventuella kandidater.
Övrigt (§§ 5)
§ 5.1
Övriga frågor
Elin Gustafsson lyfter frågan om kårernas kommunikation gällande ställningstaganden
angående corona-pandemin. Under diskussionen framhävs olika perspektiv vad
kårernas ansvar och möjligheter är gällande pandemi och studenters hälsa. De
närvarande av styrelsen efterfrågar forum och löpande avstämningar mellan kårerna för
samverkan i ämnet.
Anton Jansson lyfter att en sent inkommen rapporten från Folkuniversitetet finns
tillgänglig och kommer att skickas ut till styrelsen efter mötet. Representant från
Folkuniversitetet kommer att kallas till nästa möte.
§ 5.2

Kommande möte
Diskussionsworkshop torsdag 12 november 2020 kl 16:00-19:00
Afterwork – torsdag 12 november 2020 kl 19:00-21:00
Styrelsemöte 4 enligt utskickad kallelse 26 november 08.00

§ 5.3

Mötesutvärdering

Bra möte. Skönt att det är högt till tak, aldrig tvekan att ta upp någon typ av frågor.
§ 5.4

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat 14:15.
Göteborg, 2 november 2020

Petter Häggberg
Ordförande
Göteborgs Förenade Studentkårer
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Vid protokollet:
________________________

________________________

Anton Jansson
Mötessekreterare

Petter Häggberg
Mötesordförande

Justeras:
________________________

________________________

Linnéa Mundin
Justeringsperson

Elin Gustafsson
Justeringsperson
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Bilagor
1.
2.
3.
4.

Protokoll styrelsemöte 2 2020/2021
Rapport från SGS
Rapport från GFS presidium
Val till RISH
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Protokoll
Savm,antriiJe
medGPS sf:rr•lst
2- 2020/ 2021
Tid:

23 seprember 2020, 16:00 (bcraknad sluteid 18:00)

Plats:

Kw:i~gatao. 11 samt digitalrvia Zoom.

Narrnrande:
Petter Haggberg, GFS ordforande,
Anton Jansson, GFS vice ordforanc.le,
Anna Lindqvisr, suppleant Chalmers Srudentlclr,
Sandra Magnusson, ledamot Giita Studentkat,
Sam Bergh, suppkanr Gora .Stude:ntkar,
Anna Jahte, ledamot Handclsho~kola!l$ i Gotebo.tg Studentlclr,
Elin Gustafsson, ledamot Konstlciren,
Linn~a M undin, ledamot Siblgteaska .Akadcmins Studentldr,

Pranv=nde:
David We.lander, ledamor Chalmcr,; Studentkar,
Hannes Sen.nevall, suppleant Handelshogskolans i Goreborg Studcndclr.
Kajsa Nordberg, suppleant Sahlgren,;ka Akadernins Studeatkh

Ellll'lla Lindeberg Berglund,supplcant Koostkaren

Preltmlnl5rer
(§§ 1)
§1.t.

:11-iotets
oppnande
Ordforaode forkbrar motet opp,:,at 16:05.

§1.2.

Val av motesfunktionarer
Presidiet furesllr
Petter Ffaggbe,g till moresordforandc
Allton Jansson till motessekrecerare
AnnaJahre
till justetare
Elin Gu.stafsson till justerare

Styrdsen besluw
att valja mote5fuclttioniret enligt presidiets

rorslag.
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GotebargsFiirenade Stndentkdrer

§1.3.
Godkiinnande av foredragningslista
Sara Bergh yrkar p.l.aa tidiguelagga punkt §5.1 Ovtiga rr.agor rill innan §2.l for att
lyfca fragan om Studentpolitiska paverkansgruppen.
Styrelsen bc.~lutar
att godkiuma mredragaingslisrantillsammans.medyrkandet att ridigatelagga§5.1 till
innan §2.1.

§1.4.

Filreg:l.endemotesprotokoll

Bilaga1

Styrelsen ]x::;luw
att godkiiona miltesprotokoU friin stytelsemotc 1 fcln verksamhersAl'.et
2020-2021.
;1 .5.

Motets offentlighet

Stytelscn beslutar
att hall.aett oppet mote.

§1.6.
!\.f.oretsbeslutismiissighet
Styrdsen beslutar
att faststiill.amotet bes!utStnassigt
Rapport«(§§ 2)
§2. l.
R.appon ft-anGFS presidium
R.apporten fo.rcdrages
§2.2.
Presidicbcslut
Inga presidiebeslut forcligger

Forw~Jc:

AJ>tonJansson

1-"o«liggerej

§2.3.
Rapport &anGSF ,\B
Fon:Jr.,g,,tlde:
:.\fik>eiGyllenba<r.mar
R.apporrenforedragc:;.
\-art att notera arat: r~ulcatet hitrillsarover budget, vilkct arover foroancani
samband med Coronapandewin. I och med deoos trend !:irbedomningen an
konceuien trots aUtgarmed vinst liven detra u. Koncept pa nya digi.talaverktyg
presenreras. Avcn prognos giillandeinvesteringsbehov redogors. Bel.aggningenpa
anlaggningamaiir hog, sarnt avsra.ndmaste hallas pagrund av cldande !age,
eventuella losningar for arc urnyttja fl.ertimmar av dygn.etuppvisas.
Otdforandc forkl.ararmotet ajoumerat 17:13
Otdforandc. ffirklarar motet ater oppnat 17:23
§2.4.
Rappon fcln lcirerna
Rapportcrna foredr:ages

f.ore&,g.nde: respcktivc Mr

§2.5.
<'>vriga
rapporter
Inga ovriga rapporter fordigger
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Dlskusslonsl!renden
(§§ 3}
§3.1.

Verksamhctsmedel studentforum

a

.Studentforum hat oforbrukade vetksamhetsmcdel
140 tkr som forfaller
vid arskiftet. Forefaller att niista an;medel inoe riskcrar att minskas om
mts garoutnyttjade. Vilka rotslaghar styrelsen pa bur medlen kan
anvandas? Ideer hittills:Sport- och hJilsorelaterad uceakivitets:i.somgym
eller hi.nderhan.a, grafisk kt=pecifikation forsrudentbosb.dcn.
Fotslag for b.rukande av verksamhctsmedel: Gta.fiskt kommunikationsmarerial
utifrao rapporten Srudentsraden 2019. Rapport angaende srudencerna.s psykosociala
hiilsa. Motesplatser uromhus. Utomhusbio.

§3.2.

Nomlnering kontaktpetson NA.SP
Uppdiagsbeskrivniog ska foredra.s pa Studentforum 7 oktober. Finns Jct
nAgon redan nu som skulle kun.na tankas vara intresserad av rollcn?

Overskadligbeskrivning av rollen foredrages.Jesper Stensson nomineras av
stytelset1 till kontaktpetson. Diskussion kring GFS prioriterade fclgor infor NASP
sto.tmote lyftsvid senare tillflille.
§3.3.

Revidedngav vetbamhetllplan

Fon-astyrelsemotet uppkom fuigan om verksamhetsplanen var for

a.tnbitios. Har n~on synpunktcr paprio.titeringsordning cller am.Ira
tilliigg/andringar gallao.de verbamhctsplanen?

Inga andrirtgat
foteslas. Khen1as onskade prioritering presenteras for presidiet,
!terkoppling sb foras lopande huruv:ida vad som kandrivas i praktiken urifcln
verksarnhetsplanens nuva.tande utfotmning.

§3.4.

Agardittktivoch aktiefragan
Agardirektivcn Jigger uppe pa Google Drive och ska uppdateras i host
!-'innsdet nagra
synpunkter pa dem i dagslag,.I?Ar ruigon inttesserad av
act arheta mod ckonomish och oxganisacoriska konsckvenser av
akrieagande G rs ell er respektive kar tillsai:wnans med presicliet?

Sandra och David armttesseradc av act ge input i fclgan, liven Anna i man av tid.
Aga.ravralsom i.nceamdinds behovet diskuteras. Fokus efterfragu pa pedagogiskr
material i ftagan samt paakruell uttedning snar.u:e anhisto.tisk kartlaggniog.
En
slack-kaoal ska. skapas for frigan.Dislrussionen fortsiitter p§ konlmilnde workshop.

§3.5.

Strategi politfak p!verkan i bostadsfi.igan
Just nu moter inte staden studentemas rorviintningar.Hur skulle GFS
kunna 1iigga
upp en strategi for att komma till riitta med denna bristandc
motptestation fcin politikerna?
Fclgan boi:dligges. Aterkoppling via slack till karcma om ytterligare scod dler
undcdag/asikter i fclgan behovs.
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Beslutsirenden
(§§ 4}
§4.1.

Iaga beslutsarenden foreligger

Ovrlgt
(§§ 5)
§ 5.1
<'.miga£rigor
Sara Bergh lyftcr i egeoskap av tllltiinkrsamordnare ar.cndctSrudeotpoliriska
paverkansgruppen. Fl"lganom ramar, syfte och malbild diskuteras, liven for- och
nack<lclarmod au styrelseledamoteraven skulle sitta med i gruppen. Anna, Linnea
och Elin anmii.lerintresse for engagemang i gruppen.

§ 5.2

Kommande more
Diskus8ionswoxkshop8 oktober 15.00
Sryrelsemotc3 enligcutskickad kallelse22 oktobet 12.00

§ 5.3
Moresucvardering
f'ungerade viiimed kombinerat fysiskt och digitalt mote over lag. Frill,
med rid sa dessa inte blit
konstruktiva diskussioner, dock viktigt att ha tilltii.ckligt
sil:essade.Bia med frigor infor motet sit att fragoma kan lyfmsmed ,espcktlve
lclrle<loingfor bercdning av :lsikteroch fclgor innan motet.

§ 5.4

Motets avslutande

Ordforam.lcn avslutar motet 18:33
Goteborg, 13 oktobcr 2020

Petter Hliggberg
Ordfota.0de
Goteborgs Forenade Studentkarcr

/L

I

GiiteborgsForenadeStudentkdrer

W20-10-13

Vid protoko.11t5-

/L-· e-c-=--Anton Jansson

Petter Haggbe,g

Miitesscl,rctcrare

Motesotdfo.rande

i

\ ;

An.naJahre,

Elin Gustafuso:o

Justeringsperson

Justcriagspe:non
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SGS avrapportering till GFS 2019/2020
En stor del av arbetet i SGS under det gångna året har bestått i att ta fram nya
strategiska mål för SGS för åren 2021-2025. Viktiga delar av de strategiska målen är
en fortsatt sänkning av den genomsnittliga energianvändningen, en digitalisering i alla
led och ytterligare 700 bostäder under perioden.
Under de senaste åren har SGS utökat sitt byggande och under 2019 flyttade det in
studenter i 133 nya lägenheter i Göteborg. Den höga graden av inflyttande har fortsatt
under 2020, med totalt 123 nya lägenheter som fyllts med studenter. Samtidigt som
byggena har färdigställts har nya planer lagts, med planerade 101 inflyttningar under
2021 och hela 541 planerade till 2022. Det sker bland annat genom ett bygge av sex
hus på Sven Brolids väg (vid Västra kyrkogården) och en förtätning av området i
Olofshöjd.
Utöver de stora nybyggena pågår just nu även en renovering av husen i Rosendal
(studiegången). Området uppfördes under miljonprogramsåren 1970-1972 och
kvaliteten har varit därefter, vilket gjort att det är i stort behov av renovering.
Renoveringen kommer att pågå under en rad år framöver och sker i etapper för att inte
innebära för höga kostnader med tomma bostäder.
Hyreshöjningen för studenterna inom SGS blev år 2020 1,98%. Det skedde efter fem
förhandlingsförsök utan framgång mellan SGS och Hyresgästföreningen, vilket gjorde
att ärendet fick gå vidare till Hyresmarknadskommitén.
Corona har varit ett stort fokus under våren med en krisgrupp som till en början
träffades åtminstone en gång i veckan, med kontinuerliga uppdateringar till de boende
om de åtgärder som vidtagits. Ekonomiskt har det haft en neutral effekt på SGS
verksamhet, där ökade kostnader har kompenserats genom andra minskade
kostnader.
Resultatet för SGS efter finansiella poster för år 2019 blev 30,4 mkr, att jämföra med
föregående års resultat på 17,2 mkr.
Ledamöter i styrelsen för SGS, utsedda av GFS:
Linus Olsson Collentine - vice ordförande
Andreas Ruus - ordinarie
Ted Berg - ordinarie
Leon Larsson - suppleant
Klara Romare - suppleant

Rapport
2020-10-22

Rapport från GFS presidium
Allmänt
Sedan förra styrelsemötet har presidiet bland annat arrangerat en workshop för styrelsen och
deltagit på afterwork efteråt vilket var väldigt trevligt! Fysiken har flyttat runt i sina kontor för att
kunna hyra ut mer yta till externa. Presidiet har kunnat städa och slänga möbler och fler GFSpärmar har hittats. Presidiet har också haft möte med Studentbostadsföretagens VD Stina Olén
för att hitta bra infallsvinklar för debattartiklar och politisk påtryckning. Ekonomiska frågor om
FORA-försäkring och moms-diskussioner med Skatteverket har också behandlats.
Statusuppdatering:
- Bra
- OK
- Inte så bra

1

– Göteborgs Förenade Studentkårer skall ha en stabil organisation

A

– Göteborgs Förenade Studentkårer skall stabilisera långsiktigheten för organisationen genom en stabil
hemsida och fungerade filhantering för både styrelse och presidium
• Hemsidan är flyttad till egen Loopia-server och är nu snabbare och kraschar mindre.
• G-suite är fixad med Google Drive till styrelsen. (Använd den), Har även lagt till era kårmailadresser istället för egna GFS-adresser.
• SharePoint för presidiet är sorterad och användbar.

B

– Göteborgs Förenade Studentkårer skall utreda ägandet av företag och ta fram underlag för positiva och
negativa konsekvenser av att inte äga företag med avseende på styrning och ekonomi
• Diskussioner och företagsgruppen har hållits på en workshop med styrelsen den 8 okt.
• Utkast på nytt aktieägaravtal snart klart
• Arbetsgrupp för utredningar är skapad och kommer ta arbetet framåt.

Göteborgs Förenade Studentkårer | Kungsgatan 11 | 411 18 Göteborg
www.gfs.se | info@gfs.se
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2 – Göteborgs Förenade Studentkårer skall vara en tydlig
intresseorganisation, med ett starkt varumärke och starka relevanta
kontaktnätverk
C

– Göteborgs Förenade Studentkårer skall bilda en kårgemensam grupp för studentpolitisk påverkan
• Sammankallande ansvarig utsedd, Sara Bergh, politisk sekreterare Göta Studentkår.
• Arbetsordning för gruppen är på gång.

D

– Göteborgs Förenade Studentkårer skall effektivisera och konkretisera kommunikationskanaler mellan
studentkårer och Göteborg Stad
• Presidiet jobbar på bred front för denna fråga för att hitta något konkret. Men det går trögt.
Förslag är att ha en permanent undergrupp i Studentforum för bostadsfrågor. Men också
hitta kontaktpersoner i respektive nämnd eller styrelse inom Göteborg Stad.

E

– Göteborgs Förenade Studentkårer skall verka för att SGS inför krav på kårmedlemskap
• Frågan är skickad till SGS styrelses vice ordförande Linus Olsson Collentine. Frågan ligger
just nu på förvaltningschef Neshat Alizadehs skrivbord. Första steget från hennes sida är
att stämma av med jurist för att se om det riskerar att stå i konflikt med stadgarna.
Preliminärt är tidsplanen: Besked på stadgefrågan i samband med nästa styrelsemöte den
21 oktober. Om det är fritt fram att köra på, så kommer frågan utredas och ett PM finns
klart så att frågan kan behandlas på styrelsemötet den 9 december.

F

– Göteborgs Förenade Studentkårer skall utreda framtiden för RISH
• Presidiet har haft möte med Andreas Sjöö, ledamot i RISH, om historiken och planen
framåt. Rotary som instiftade stipendiet hade som mål att kunna få fler internationella att
studera i Sverige. Summan i stiftelsen är för liten för att kunna dela ut mer än 10 000kr
per person. Denna summa blir inte avgörande för OM man kan studera i Sverige eller inte
utan snarare ett plus i kanten. Många av de tidiga entusiasterna från Rotary är inte längre
kvar och därmed är intresset att driva administrationen lägre. Planen är att dela ut
100 000kr per person tills pengarna i stiftelsen är slut och då läggs stiftelsen ner. Andreas
Sjöö är villig att sitta kvar som ledamot i RISH för GFS räkning tills stiftelsen är nedlagd.

Göteborgs Förenade Studentkårer | Kungsgatan 11 | 411 18 Göteborg
www.gfs.se | info@gfs.se
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3 – Göteborgs Förenade Studentkårer skall arbeta för att Göteborgs
studenter skall kunna studera utan att behöva oroa sig för sin hälsa eller
ekonomiska situation.
G

– Göteborgs Förenade Studentkårer skall arbeta för studentrabatter på tandvård
• Västra Götalandsregionen är kontaktad i frågan och de har tidigare aldrig pratat med eller
om studenter i denna fråga. Mycket tandvård ligger både inom statlig nivå och
försäkringskassan vilket gör frågan svår att påverka. Förhoppningsvis kanske ansvariga
åtminstone kan få upp ögonen för att gruppen unga vuxna och studenter inte är samma
grupp i alla lägen. Speciellt inte ekonomiskt.

H

– Göteborgs Förenade Studentkårer skall verka för biljetter till studentpris i kollektivtrafiken
• Frågan att bjuda in Västtrafik till Studentforum är lyft och speciellt frågan om skillnaden i
pris på Ungdom och Student mellan periodkort och enkelbiljetter är lyft för Olle Jonsson
(L) i kollektivtrafiknämnden. Förhoppningsvis kan vi få svar direkt från ansvariga om hur
de resonerar i sin prissättning.

I

– Göteborgs Förenade Studentkårer skall påverka Göteborg Stad att erbjuda bokningar till låg taxa för
studentorganisationer
• Frågan att skickad till ordförande Elisabet Lann i idrotts- och föreningsnämnden. Hon
anser att det känns väldigt angeläget att tillgängliggöra hälsa och motion för studenter och
förstår att ni som studentkårer önskar kunna få samma villkor som andra föreningar vid
hyra av hall. Hon ska titta lite närmare på hur regelverket kring taxor ser ut och ber om
att få återkomma i frågan.

4 – Göteborgs Förenade Studentkårer skall arbeta för att Göteborgs
studenter skall ha tillgång till en bostad med rimlig hyra under hela sin
studietid.
J

– Göteborgs Förenade Studentkårer skall bestämma mål för projektet Gbg7000+
• Handlingsplan skapad för GBG7000+ för detta verksamhetsår.
• Samarbetsparter inblandade i framtida mål för projektet och hur det ska fortsätta nästa år.
Planen nu är att skapa automatiska mötesformer för studentbostadspolitiska frågor som
inte är beroende av en projektledare.

K

– Göteborgs Förenade Studentkårer skall avgöra om projektet Gbg7000+ skall fortsätta eller ej
• Projektet som varumärke kommer antagligen att fortsätta men framtida ansvar för
projektet kommer antagligen att hamna inom GFS presidiums arbetsuppgifter.
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5 – Göteborgs Förenade Studentkårer skall bidra till att göra Göteborg till
en attraktiv studentstad
L

– Göteborgs Förenade Studentkårer skall ta fram en studentstrategi för Göteborg Stad baserad på
rapporten Göteborg, Sveriges bästa studentstad
• Lyfts på Studentforum som tema för året, ej beslutat ännu om det kommer tas upp.
• Grafiskt material från rapporten kan eventuellt skapas för att få mer gehör.

M

– Göteborgs Förenade Studentkårer skall verka för att påverka Göteborg Stad att vända den negativa
trenden som lyfts fram i myndighetsrapporten från Västsvenska Handelskammaren 2017
• Presidiet har försökt förstå om någon inom Göteborg Stad jobbar med dessa frågor utan
något svar ännu. Åtgärden att skapa statliga myndigheter i Göteborg är annars en
nationell fråga.

N

– Göteborgs Förenade Studentkårer skall påverka Göteborg Stad att utöka och förbättra cykelvägnätet i
staden allmänt och i synnerhet mellan campus
• Kontaktperson inom Trafikkontoret för detta projekt är sökt inom Studentforum men
också utanför separat för att få till studentinflytande i projektet. Ingen direkt kontakt
ännu skapad.

_____________________

__________________

Petter Häggberg
Ordförande
Göteborgs förenade studentkårer

Anton Jansson
Vice ordförande
Göteborgs förenade studentkårer
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Val av representanter till RISH
Bakgrund
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. GFS väljer in en ledamot och en suppleant till styrelsen som
har i uppdrag att gå igenom ansökningar och bevilja stipendier.
Andreas Sjöö har tidigare varit ordförande för GFS och är även nuvarande ledamot i RISH och
har god insikt deras verksamhet och uppdrag.
Petter Häggberg är nuvarande ordförande för GFS och har fått en genomgång av utmaningar och
planer som RISH står inför.
Presidiet förslår därför styrelsen att:
Utse Andreas Sjöö till ledamot i RISH styrelse verksamhetsåret 2020/2021
Utse Petter Häggberg till suppleant i RISH styrelse verksamhetsåret 2020/2021
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