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GFS söker styrelseledamöter till GSF AB 
Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB (GSF AB) är en koncern som sedan 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 var att bedriva 
studenthälsovård riktad mot studenterna vid Chalmers och Göteborgs Universitet men är sedan 
2019 ett vilande bolag. Moderbolaget GSF AB fungerar som holdingbolag åt studentkårerna och 
förvaltar ägandet av dotterbolagen samt fastigheten på Gibraltarvallen. 

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 att ge ett studentperspektiv på 
styrelsearbetet. Det är alltså inte ett krav på expertis inom ekonomi, redovisning, juridik eller 
företagsstyrande. Just nu söker GFS två (2) ordinarie ledamöter och två (2) suppleanter för en tid 
av två år. 

Samtidigt som du är studentrepresentant i GSF ABs styrelse så är du representant i Fysiken AB 
och Akademihälsan ABs styrelse.  

GSF AB står inför mycket spännande utveckling inom den närmaste tiden. I Fysiken AB kommer 
investeringar ske i nya lokaler, utrustning och kundupplevelser. Fastigheten på Gibraltarvallen är 
med i planer för nya studentbostäder och Akademihälsans framtid kan finnas i en ny affärsidé.  

Vi ser gärna att du som söker har stort intresse av träning, ekonomi eller IT.  
Studentrepresentanter arvoderas för sitt deltagande.  

 

Skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@gfs.se senast måndag 14 december 
2020.  
 
Frågor om uppdraget kan skickas till ordforande@gfs.se eller ring 076 806 4717.  

 


