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Slutgiltig föredragningslista
Sammanträde med GFS styrelse 6 – 2020/2021
Tid:
Plats:

4 februari 2021, 08:30 (beräknad sluttid 11:00)
Digitalt via Zoom.

Närvarande:
Petter Häggberg, GFS ordförande,
Anton Jansson, GFS vice ordförande,
David Welander, ledamot Chalmers Studentkår,
Linnéa Mundin (08:45 -), ledamot Sahlgrenska Akademins Studentkår,
Sandra Magnusson, ledamot Göta Studentkår,
Elin Gustafsson, ledamot Konstkåren,
Anna Jahre, avträdande ledamot Handelshögskolans i Göteborg Studentkår,
Jesper Stensson, suppleant Chalmers Studentkår,
Olivia Lind, tillträdande ledamot Handelshögskolans i Göteborg Studentkår
Sara Bergh, suppleant Göta Studentkår,
Victoria Nilsson, tillträdande suppleant Handelshögskolans i Göteborg Studentkår.
Frånvarande:
Kajsa Nordberg, suppleant Sahlgrenska Akademins Studentkår,
Emma Lindeberg Berglund, suppleant Konstkåren
Preliminärer (§§ 1)
§1.1.
Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat 08:37.
§1.2.

Val av mötesfunktionärer
Presidiet föreslår
Petter Häggberg till mötesordförande
Anton Jansson till mötessekreterare
Elin Gustafsson till justerare
Jesper Stensson till justerare

Styrelsen beslutar
att välja mötesfunktionärer enligt presidiets förslag.
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§1.3.
Godkännande av föredragningslista
Presidiet föreslår ändringen att direkt efter §1.6 Mötets beslutsmässighet lyfta §4.1
Val till GFS styrelse.
Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan enligt presidiets förslag.
§1.4.
Föregående mötesprotokoll
Bilaga 1
Styrelsen beslutar
att godkänna mötesprotokoll från styrelsemöte 5 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 GFS presidium

Föredragande: Petter Häggberg
Bilaga 2

Rapporten föredras.
§2.2.
Presidiebeslut
Inga presidiebeslut föreligger.

Föreligger ej

§2.3.

Föredragande: Anton Jansson
Bilaga 3

Rapport från GBG7000+

Rapporten föredras.
§2.4.
Rapport från kårerna
Föredragande: respektive kår
Rapporterna föredras. SAKS har för närvarande dialog med universitetet gällande
bland annat lokaler. Konst har skrivit en artikel om studenthälsa. Göta har tagit upp
aktieägarfrågan i deras fullmäktige. ChS rekryterar prorektor, utvärderar om
Chalmers ska ha verksamhet kvar på Lindholmen. HHGS har hållit på med
åsiktsdokument och överlämning.
§2.5.
Övriga rapporter
Inga övriga rapporter föreligger.
Diskussionsärenden (§§ 3)
§3.1.
Ärenden under våren 2021
Utöver det som listas i verksamhetsplanen skulle möjligen styrelsen kunna arbeta
med psykosociala frågor i samband med att frågan lyfts på VGR Studentforum. Om
inte det en pandemi härjade skulle GFS presidium kunna jobba med ett gemensamt
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Valborgsfirande. Uppe på agendan finns alkoholtillstånd tillståndsenheten.
Beslutsärenden (§§ 4)
§4.1.
Val till GFS styrelse
Bakgrunden till beslutet föredras utifrån bilaga.

Bilaga 4

Styrelsen beslutar enhälligt
att välja Olivia Lind till HHGS ledamot i GFS styrelse för verksamhetsåret
2020/2021.
att välja Victoria Nilsson till HHGS suppleant i GFS styrelse för verksamhetsåret
2020/2021.
att direktjustera beslutet.
Notering: Respektive kår väljer sina representanter för styrelsen. GFS val är att
betrakta som ett uppmärksammande av kårernas beslut.
§4.2.
Val av ledamot till Folkuniversitetet
Bakgrunden till beslutet föredras utifrån bilaga.

Bilaga 5

Styrelsen beslutar enhälligt
att välja Emma Henning till ordinarie ledamot i Folkuniversitetets styrelse fram till
2023-12-31.
att lämna platsen som suppleant vakant.
att lämna platsen som verksamhetsrevisor vakant.
att direktjustera beslutet.
§4.3.
Val av ledamot till SGS styrelse
Bakgrunden till beslutet föredras utifrån bilaga.

Bilaga 6

Styrelsen beslutar enhälligt
att välja Ted Berg till ordinarie ledamot i SGS styrelse fram till 2023-12-31.
att direktjustera beslutet.
§4.4.
Val av samordnare GBG7000+
Bakgrunden till beslutet föredras utifrån bilaga.

Bilaga 7

Styrelsen beslutar enhälligt
att välja Anton Jansson som samverkansansvarig för projektet GBG7000+ till och
med 2021-06-30.
att direktjustera beslutet.
Övrigt (§§ 5)
§ 5.1
Övriga frågor
Jesper Stensson lyfter frågan om NÄSPs stormöte i mars. Kommunstyrelsens
arbetsmarknadsutskott (KSAU) deltagande på mötet är nytt för i år. Återkom med
frågor till Jesper senast 10:e februari. Attraktionskraft för staden gentemot
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arbetssökande. VGR är stor arbetsgivare i regionen, kommer de på mötet?
Elin Gustafsson lyfter att istället för fysiska arrangemang just i vår kanske presidiet
kan producera videos eller annan typ av grafiskt material som marknadsföring för
GFS. En vinkling skulle kunna vara journalistik med olika teman för att se t. ex.
vad studenter vill ha i en studentstad.
§ 5.2
Kommande möte
GFS-kickoff, torsdag 11 februari 2021, 18:00-20:00
Styrelsemöte 7, torsdag 25 mars 2021 08:30-11:00
Styrelsemöte 8, torsdag 29 april 2021 08:30-11:00
Styrelsemöte 9, torsdag 20 maj 2021 08:30-11:00
GFS-avslutning, torsdag 17 juni 2021 13:00-15:00
§ 5.3
Mötesutvärdering
Effektivt och konkret möte. Uppskattas att presidiet föredrar rapporten i högre
detalj. Även om mötet är kort vore det trevligt med en kort paus i mitten.
§ 5.4
Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat 09:45
Göteborg, 17 februari 2021

Petter Häggberg
Ordförande
Göteborgs Förenade Studentkårer
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Vid protokollet:

________________________
Anton Jansson
Mötessekreterare
Justeras:

________________________
Petter Häggberg
Mötesordförande

________________________
Elin Gustafsson
Justeringsperson

________________________
Jesper Stensson
Justeringsperson
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Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Protokoll styrelsemöte 5 2020/2021
Rapport från GFS presidium
Rapport från GBG7000+
Val till GFS styrelse
Val av studentrepresentanter Folkuniversitetet
Val av studentrepresentanter SGS
Val av samverkansansvarig för GBG7000+
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Protokoll
Sammanträde med GFS styrelse 5 – 2020/2021
Tid:
Plats:

17 december 2020, 08:00 (beräknad sluttid 11:00)
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,
Anna Jahre, ledamot Handelshögskolans i Göteborg Studentkår,
Jesper Stensson, suppleant Chalmers Studentkår,
Axel Andersson (08:09 - 09:09), GFS ordförande 2019/2020
Klara Romare (08:09 - 09:09), GFS vice ordförande 2019/2020
Billy Jörgensen (08:09 - 09:09), Projektledare GBG7000+
Olivia Lind, tillträdande i kårledningen för Handelshögskolans i Göteborg Studentkår
Frånvarande:
Sara Bergh, suppleant Göta 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 08:09.
§1.2.

Val av mötesfunktionärer
Presidiet föreslår
Petter Häggberg till mötesordförande
Anton Jansson till mötessekreterare
Sandra Magnusson till justerare
Anna Jahre till justerare

Styrelsen beslutar
att välja mötesfunktionärer enligt presidiets förslag.
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§1.3.
Godkännande av föredragningslista
Presidiet föreslår ändringen att direkt efter §1.6 Mötets beslutsmässighet lyfta §2.3
Rapport från GBG7000+ och därefter §4.2 Godkännande av årsredovisning och
§4.3 Beslut om ansvarsfrihet från föregående år.
Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan enligt presidiets förslag.
§1.4.
Föregående mötesprotokoll
Bilaga 1
Styrelse beslutar
att godkänna mötesprotokoll från styrelsemöte 4 från verksamhetsåret 2020-2021.
§1.5.
Mötets offentlighet
Styrelsen beslutar
att hålla ett öppet möte.
§1.6.
Mötets beslutsmässighet
Presidiet påpekar att handlingar gällande årsredovisning och val av inkommit sent.
Styrelsen beslutar
att fastställa mötet beslutsmässigt, trots att ovanstående handlingar inkommit sent.
Rapporter (§§ 2)
§2.1.
Rapport från GFS presidium

Bilaga 2
Föredragande: Anton Jansson

Rapporten föredras.
§2.2.
Presidiebeslut
Inga presidiebeslut föreligger.

Föreligger ej

§2.3.

Bilaga 3
Föredragande: Billy Jörgensen

Rapport från GBG7000+

Rapporten föredras.

§2.4.
Rapport från kårerna
Föredragande: respektive kår
Rapporterna föredras. Flera kårer har extra fokus på studenthälsofrågor för tillfället
i samband med corona-pandemin, men också andra aspekter.
§2.5.
Övriga rapporter
Inga övriga rapporter föreligger.
Paus
Ordförande förklarar mötet ajournerat 09:09.
Ordförande förklarar mötet åter öppnat 09:20.
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Diskussionsärenden (§§ 3)
§3.1.
Styrelsemöten under 2021
Diskussion utförs och kallelser skickas ut av presidiet i början av våren. I
diskussionen framkommer att styrelsen gärna ser mindre frekvens och möteslängd i
vår. De känner förtroende för ett mer självgående presidium.
Beslutsärenden (§§ 4)
§4.1.
Val av suppleant GFS styrelse
Bilaga 4, 5
Chalmers Studentkår uppvisar protokoll från deras styrelsemöte gällande
ersättandet av suppleant i GFS styrelse, se bilaga 4.
Styrelsen beslutar enhälligt
att ersätta Anna Lindqvist med Jesper Stensson som suppleant för Chalmers
Studentkår, enligt bilaga 5.
§4.2.

Godkännande av årsredovisning

Bilaga 6, 7, 8, 9

Axel förklarar att inte mycket har hänt under året eftersom de var en adhoc-lösning
där de inte var arbetande på heltid. De har haft regelbunden avstämning med Billy i
GBG7000+; de är nöjda med projektet och att de höll det vid liv. Under året
uppkom inga utgifter och ingen arvodering av presidiet, förutom arvodering av
konsult i GBG7000+ som var påtaglig. Petter poängterar att ekonomiskt sett är inte
utfallet särskilt annorlunda mot andra år; det är i stort sett samma som året innan.
PWC har i sitt revisorsutlåtande påtalat att det inte är något i bokföringen som
bryter mot lagen.
Till grund för beslutet redovisas verksamhetsberättelse, årsredovisning,
revisionsberättelse samt rapportering från PWC.
Styrelsen beslutar
att godkänna årsredovisning för verksamhetsåret 2019/2020 utifrån bilagor 6-9 .
§4.3.
Beslut om ansvarsfrihet från föregående år
Styrelsen beslutar
att bevilja Axel Andersson, ordförande, och Klara Romare, vice ordförande,
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019/2020.
§4.4.
Val av studentrepresentanter GSF Koncern
Bilaga 10
Styrelsen beslutar
att enhälligt välja studentrepresentanter GSF Koncern enligt presidiets förslag i
bilaga 10.
§4.5.
Uppdatering av ägardirektiv GSF AB
Bilaga 11, 12
Notering: Är soliditeten i bolaget rimlig just nu? Detta lyfts på stämman.
Styrelsen beslutar
att uppdatera ägardirektiv för GSF AB enligt bilagor 11-12.
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§4.6.
Fördelning av röster inför bolagstämman
Bilaga 13
Styrelsen beslutar
att enhälligt fördela rösterna till ordförande i GFS presidium. Beslutet
direktjusteras.
Styrelsen beslutar
att fördela rösterna inför bolagsstämman enligt bilaga 13.
Övrigt (§§ 5)
§ 5.1
Övriga frågor
Anton lyfter att SFS bostadsfrågeseminarium gick av stapeln i veckan och i vilka frågor
GFS skulle kunna utbyta erfarenheter och samarbeta med andra städer. Sandra påtalar
att kårerna är medlemmar i SFS, men har inte alltid möjlighet att påverka ändå på grund
av tidsbrist samt att GFS/GUS kan inte vara medlemmar i SFS pga av att de saknar
kårstatus.
§ 5.2
Kommande möte
Presidiet återkommer om kallelse till kommande möte.
§ 5.3
Mötesutvärdering
Presidiet tackar för återkopplingen gällande möten för våren.
§ 5.4
Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat 10:10.
Göteborg, 21 januari 2021

Petter Häggberg
Ordförande
Göteborgs Förenade Studentkårer
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Vid protokollet:
________________________
Anton Jansson
Mötessekreterare
Justeras:

________________________
Petter Häggberg
Mötesordförande

________________________
Sandra Magnusson
Justeringsperson

________________________
Anna Jahre
Justeringsperson
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Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Protokoll styrelsemöte 4 2020/2021
Rapport från presidiet
Rapport GBG7000+
ChS protokollutdrag KS5 – Representation GFS
Val av suppleant till GFS styrelse
Verksamhetsberättelse GFS
Årsredovisning GFS
Revisionsberättelse GFS
Rapportering GFS
Val av studentrepresentanter GSF AB
Ägardirektiv för GSF AB
Fastställande av ägardirektiv
Fördelning av mandat inför bolagstämma
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Rapport från GFS presidium
Allmänt
Ett nytt år och en ny termin. Presidiearbetet har varit relativt sparsamt under julledigheten för att
ta fart igen i början av januari. Fokus hittills har legat på Studentforum och Västra
Götalandsregionen, inval till SGS och Folkuniversitetet samt överlämning av GBG7000+.
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
• Överlämning kompletterats

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
• Inget nytt att rapportera. Tidigare har konstaterats att nuvarande lösning gällande
nyemission kanske inte längre är genomförbar på grund av otillräcklig
investeringskapacitet eller intresse hos kårerna. Nya tag för definitivt beslut kommer
under våren.

Göteborgs Förenade Studentkårer | Kungsgatan 11 | 411 18 Göteborg
www.gfs.se | info@gfs.se

Transaction 09222115557442271456

Signed PH, AJ, EG, JS

Sida 1 av 4

Rapport
2021-01-28

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
• Inget nytt att rapportera.

D

– Göteborgs Förenade Studentkårer skall effektivisera och konkretisera kommunikationskanaler mellan
studentkårer och Göteborg Stad
• Studentforums ordförande träder oväntat av sitt uppdrag och presidiet har därför framfört
sina synpunkter på dennes ersättare samt beredningsgruppens funktion till
kommunstyrelsen.
• Under beredningsgruppsmötet diskuterades både Studentforums funktion och hur det
upplevs av oss studenter. Administratör Katja Knuutinen ska återkoppla med synpunkter
från de politiker som sitter i Studentforum.
• Synpunkter på utformningen av Studentforum på regional nivå har framförts till
vederbörande i Västra Götalandsregionen (VGR).

E

– Göteborgs Förenade Studentkårer skall verka för att SGS inför krav på kårmedlemskap
• Inget nytt att rapportera.

F

– Göteborgs Förenade Studentkårer skall utreda framtiden för RISH
• Inget nytt att rapportera.

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
• Kontakt har etablerats med de andra kårerna i VGR som har visat intresse för frågan.
Under våren kommer gemensamt tillvägagångssätt diskuteras och konkretiseras
ytterligare.

H

– Göteborgs Förenade Studentkårer skall verka för biljetter till studentpris i kollektivtrafiken
• Ett brev undertecknat av alla kårer i VGR har skickats till Kollektivtrafiknämnden i VGR.
Representanter kommer att närvara på Studentforum för vidare dikussion. Presidiet
inväntar återkoppling gällande den inbjudan till ytterligare dialog som avslutade brevet.

I

– Göteborgs Förenade Studentkårer skall påverka Göteborg Stad att erbjuda bokningar till låg taxa för
studentorganisationer
• Inget nytt att rapportera.

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+

• Presidiet har haft överlämning av projektet under jul och vice ordförande tar över rollen
som samordnare i väntan på en dedikerad ersättare.
• Styrgruppen kommer ha sitt första möte i februari där de fortsatta formerna kommer lyftas
för diskussion.
• Det kommer publiceras en artikel i Spionen där bostadssituationen för studenter belyses
med utlåtande från presidiet. Detta kompletteras med en opinionstext med GFS som
avsändare.
K
– Göteborgs Förenade Studentkårer skall avgöra om projektet Gbg7000+ skall fortsätta eller ej
• Inget nytt att rapportera.

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
• Inget nytt att rapportera.
Göteborgs Förenade Studentkårer | Kungsgatan 11 | 411 18 Göteborg
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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
• Inget nytt att rapportera.

N

– Göteborgs Förenade Studentkårer skall påverka Göteborg Stad att utöka och förbättra cykelvägnätet i
staden allmänt och i synnerhet mellan campus
• Frågan diskuterades på beredningsgruppsmötet och kommer lyftas på Studentforum 10
februari.

_____________________

__________________

Petter Häggberg
Ordförande
Göteborgs förenade studentkårer

Anton Jansson
Vice ordförande
Göteborgs förenade studentkårer
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Rapport från GBG7000+
Allmänt
Billy Jörgensen har slutat som projektledare och projektet är tänkt att omformas från ett aktivt
projekt till ett samverkansorgan för byggnation av studentbostäder.
Statusuppdatering:
 - Bra
 - OK
 - Inte så bra

1

– Överlämning

A

– GBG7000+ ska överlämnas i sin helhet från avträdande projektledare till presidiet.
• Överlämning har utförts under jul. Vice ordförande i presidiet tar rollen som
samverkansansvarig för projektet.

2

– Uppföljning av tidigare verksamhetsplan

B

– Avträdande projektledare lade fram en projektplanering i höstas på inrådan av presidiet. Den
projektplaneringen ska utvärderas och eventuellt revideras för att passa de nya formerna för projektet.
• Processen är inte klar. Efter möte med styrgruppen i februari kommer vidare plan för
våren.

3

– Rekrytering av samverkansansvarig

C

– Rekrytering av en samverkansansvarig för projektet ska utföras.
• För närvarande ligger en annons ute på gfs.se. Rollen som samverkansansvarig kommer
också tillkännages i en opinionstext för Spionen. Nya insatser för att hitta en dedikerad
samverkansansvarig planeras att utföras i februari.
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Val av ledamot och suppleant till GFS styrelse
Bakgrund
Handelshögskolan vid Göteborgs Studentkår har påbörjat ett nytt verksamhetsår och en ny
styrelse är på plats. Det har därför blivit dags att välja in nya representanter i GFS styrelse. HHGS
har meddelat att vice ordförande och head of business relations kommer att representera i GFS.
Vi vill tacka Anna Jahre och Hannes Sennevall för den tiden som gått och ett gott samarbete.
Vi föreslår därför styrelsen att:
Välja Olivia Lind till HHGS ledamot i GFS styrelse
för verksamhetsåret 2020/2021
Välja Victoria Nilsson till HHGS suppleant i GFS styrelse
för verksamhetsåret 2020/2021

Göteborgs Förenade Studentkårer | Kungsgatan 11 | 411 18 Göteborg
www.gfs.se | info@gfs.se

Transaction 09222115557442271456

Signed PH, AJ, EG, JS

Sida 1 av 1

Bilaga GFS Styrelsemöte 6
2021-01-28

Val av studentrepresentanter Folkuniversitetet
Bakgrund
Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 40tal 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.
Som studentrepresentant i styrelsen för Folkuniversitetet, har man ett särskilt ansvar för de
studerandes perspektiv men även ett ansvar för helheten. Ledamöter väljs på ett mandat på tre (3)
år och suppleanter på ett (1) år.
Som verksamhetsrevisor utsedd av GFS har man 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 man en kortare
arbetsberättelse som skall ingå i GFS verksamhetsberättelse.
Emma Henning har tidigare varit engagerad i Folkuniversitetets styrelse och har god kännedom
om uppdraget och en stark vilja att fortsätta utveckla verksamheten.
Vi föreslår därför styrelsen att:
Välja Emma Henning till ordinarie ledamot fram till 2023-12-31
Lämna platsen som suppleant vakant
Lämna platsen som verksamhetsrevisor vakant
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Val av studentrepresentanter SGS
Bakgrund
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 ska, enligt sin vision, vara en ledande aktör i att
bygga och förvalta lägenheter för högskolestuderande. Tillsammans med Göteborgs Stad,
Göteborgs universitet, Chalmers och GFS ska SGS vara en bidragande orsak till att studenter
väljer Göteborg som studieort. För mer information om verksamheten se
www.sgsstudentbostader.se.
Studentrepresentationen i SGSs styrelse består av tre ordinarie ledamöter med mandatperiod på
tre år. Mandatperioderna är förskjutna så att en ny ordinarie väljs varje år. Det finns även två
suppleanter i styrelsen där mandatperioden är ett år och väljs in innan sommaren.
Ted Berg har god erfarenhet av SGS verksamhet då han varit ledamot i styrelsen de senaste tre
åren och stöttat styrelsen på ett bra sätt. Styrelsen ger Ted ett gott betyg och tycker han bridrar
mycket. Ted har även meddelat att han gärna ställer upp för omval.
Vi föreslår därför styrelsen att:
Välja Ted Berg till ordinarie ledamot fram till 2023-12-31
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Val av samverkansansvarig för GBG7000+
Bakgrund
Projektet har inneburit en stor kostnad relativt effekt i studentbostadsfrågor för GFS i form av
arvodering till projektledare. Därför har styrelsen beslutat att inte förnya anställningsavtalet med
avträdande projektledare. I samband med att projektet får en ny riktning som samverkanspunkt
snarare än den primärt drivande i studentbostadsfrågor kommer projektledarrollen ersättas av en
samverkansansvarig. Presidiet kommer fortsätta rekryteringsprocessen av denna tjänst under
våren men föreslår att presidiets vice ordförande agerar samverkansansvarig tills vidare.
Vi föreslår därför styrelsen att:
Välja Anton Jansson som samverkansansvarig för projektet GBG7000+ till och med 2021-06-30.
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