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Protokoll 
Sammanträde med GFS styrelse 4 – 2020/2021 
 
Tid:  26 november 2020, 08:00 (beräknad sluttid 11:00) 
Plats: Digitalt via Zoom.  
 
Närvarande: 
Petter Häggberg, GFS ordförande,  
Anton Jansson, GFS vice ordförande,  
David Welander, ledamot Chalmers Studentkår,  
Linnéa Mundin, ledamot Sahlgrenska Akademins Studentkår,  
Sandra Magnusson, ledamot Göta Studentkår,  
Elin Gustafsson, ledamot Konstkåren,  
Sara Bergh, suppleant Göta Studentkår,  
Mikael Gyllenhammar, GSF AB (08:50 - 09:10),  
 
Frånvarande:   
Anna Lindqvist, suppleant Chalmers Studentkår,  
Anna Jahre, ledamot Handelshögskolans i Göteborg Studentkår,  
Hannes Sennevall, suppleant Handelshögskolans i Göteborg Studentkår,  
Kajsa Nordberg, suppleant Sahlgrenska Akademins Studentkår,  
Emma Lindeberg Berglund, suppleant Konstkåren  
 

 

Preliminärer (§§ 1) 
§1.1. Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat 08:03. 
 

§1.2. Val av mötesfunktionärer 
  Presidiet föreslår  
  Petter Häggberg till mötesordförande 
  Anton Jansson till mötessekreterare 
  David Welander till justerare 
  Elin Gustafsson till justerare 
Styrelsen beslutar  
att välja mötesfunktionärer enligt presidiets förslag 
    

§1.3. Godkännande av föredragningslista 
Styrelsen beslutar  
att godkänna föredragningslistan. 
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§1.4. Föregående mötesprotokoll Bilaga 1 
Styrelsen beslutar  
att godkänna mötesprotokoll från styrelsemöte 3 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, trots att representation från HHGS saknas. 
 

Rapporter (§§ 2) 
§2.1. Rapport från GFS presidium Föredragande: Anton Jansson 

Rapporten föredrages 
 

§2.2. Presidiebeslut Föreligger ej 
Inga presidiebeslut föreligger. 
 

§2.3. Rapport från kårerna Föredragande: respektive kår 
Rapporterna föredrages. 
 

§2.4. Övriga rapporter 
David föredrar rapport från anlitade konsulter gällande konsekvenser av nyemission 
inom GSF AB. En handlingsplan har producerats som kan diskuteras.  
 

Paus 
Ordförande förklarar mötet ajournerat 09:10  

Ordförande förklarar mötet åter öppnat 09:20 

 

Diskussionsärenden (§§ 3) 
§3.1. Inval styrelse GSF AB 

Inför bolagsstämman i december ska en styrelse tillsättas. Presidiet vill lyfta frågan 
huruvida representationen tillsätts på bästa sätt. Styrelsen ombeds därför reflektera 
över följande frågor inför diskussion: 
- Har ordförande styrelsens fortsatta förtroende? 
 
I huvudsak, ja. Återstår en del problematik med en ordförande som samtidigt är 
VD i Fysiken, men är inte läge att tillsätta en ny VD i kristiden som råder.  
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- Hur rekryteras nya studenter (4 nuvarande representanter bör eventuellt bytas ut)? 
 
Posterna behövs utlysas samt sittande måste bli tillfrågade om de fortfarande är 
intresserade. Presidiet utlyser poster och tillfrågar sittande om intresse.  
 
- Är det viktigt att personen är aktiv eller utexaminerad student? 
 
Mer viktigt att de är kompetenta och engagerade än nuvarande studenter. 
 
- Finns det externa kandidater som skulle kunna spetsa kompetensen i någon av 
styrelserna? 
 
Presidiet föreslår att kårerna letar efter kompetenta kandidater.   
 

§3.2. Framtida projektledare GBG7000+ 
Om styrelsen bestämmer sig för att fortsätta med projektet GBG7000+ behövs en 
plan för rekrytering av projektledare samt finansiering av denna. Därför behövs 
även en diskussion lyftas kring omfattning och uppdrag.  
 
Tillsätta en post i presidiet som kan jobba med detta för samma arvodering som 
resten av presidiet, alternativt lägga ansvaret på vice ordförande. Viktigt att sätta 
prislappen i relation till effekten. GBG7000+ anordnar zoom-möte där studenterna 
tillfrågas vad de vill ha ut av en studentbostad och hur de upplever problematiken 
idag. Presidiet ombeds instruera Billy att vara beredd på överlämning vid årskiftet.  
 

§3.3. Verksamhetsberättelse 2019/2020 Bilaga 2 
Inför mötet läs vänligen igenom förra årets verksamhetsberättelse. Finns det några 
oklarheter som behöver redas ut inför årsredovisningens godkännande? 
 
Styrelsen läser igenom årsredovisning och signerar och skickar tillbaka. Presidiet 
återkommer med hur signering går till.  
 
Även om verksamhetsberättelsen inte tar upp vilka påverkansfrågor de jobbade 
med framförs synpunkten att det var ett inaktivt år, därför vore det rimligt om inte 
omfattande påverkansarbete utförts.  
 

Beslutsärenden (§§ 4) 
§4.1. Inga beslutsärenden föreligger. 

Övrigt (§§ 5) 
§ 5.1 Övriga frågor 
Studentforums funktion och kvalitet diskuterades. Presidiet arbetar med förslag till 
avseende denna diskussion. 
 
Frågan om ny suppleant från ChS lyfts. Jesper ska ersätta Anna, David skickar in 
ansökan och frågan tas upp på nästa möte. 
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Frågan om hållpunkter gällande ägarfrågan lyfts. Presidiet får i uppgift att sätta ett 
datum för deadline för att presentera ett förslag till respektive FUM utifrån kårernas 
fullmäktige i vår. Kårerna får i uppgift att undersöka hur mycket de kan investera  Läsa 
på materialet (konsulternas rapport gällande nyemission) David skickat ut och ta upp 
frågan på workshopen 3:e december. 
 
§ 5.2 Kommande möte 

Diskussionsworkshop 3 december 09.00 
 Styrelsemöte 5 enligt utskickad kallelse 17 december 08.00 

 
§ 5.3 Mötesutvärdering 
Bra möte, bra stämning,  lite morgontrött. Bra diskussion som underlag framåt för 
presidiet. Rapportpunkten blir ibland lite lång och väl mycket ovidkommande info, å 
andra sidan skönt att få höra vad andra jobbar med. Skönt att ha gemenskap och 
förtroende för om man missar mötet blir ändå rätt frågor lyfta på rätt sätt.  
 
§ 5.4 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat 10:32. 

Göteborg, 9 december 2020 

 
Petter Häggberg 
Ordförande 
Göteborgs Förenade Studentkårer 
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Vid protokollet:  
________________________  ________________________ 
Anton Jansson   Petter Häggberg 
Mötessekreterare   Mötesordförande  
Justeras:  
________________________  ________________________ 
David Welander   Elin Gustafsson 
Justeringsperson   Justeringsperson 
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Bilagor  
1. Protokoll styrelsemöte 3 2020/2021 
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Protokoll 
Sammanträde med GFS styrelse 3 – 2020/2021 
 

Tid:  22 oktober 2020, 12:00 - 14:15 

Plats: 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.  
 

§1.4. Föregående mötesprotokoll Bilaga 1 

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 Föreligger ej 

Inga presidiebeslut föreligger 
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§2.4. Rapport från GFS presidium Bilaga 3 Föredragande: Anton Jansson 

Rapporten föredrages 
 

§2.5. Rapport GBG7000+ Föredragande: Billy Jörgensen 

Billy frånvarande, rapport bordläggs.  
 

§2.6. Rapport från kårerna Föredragande: respektive kår 

Rapporterna föredrages 
 

§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   Petter Häggberg 
Mötessekreterare   Mötesordförande 

Justeras: 

________________________  ________________________ 

Linnéa Mundin   Elin Gustafsson 
Justeringsperson   Justeringsperson 
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Bilagor 
1. Protokoll styrelsemöte 2 2020/2021 
2. Rapport från SGS 
3. Rapport från GFS presidium 
4. Val till RISH 




