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26 augustr 2021, 09:00 (beräknad sluttrcl 12:00) fika fran 10:30

Tid:
Plats:

iir:n{sgatan l1 och digitalt rtaZoom

Närvarande: Jack \rahnberg, CIFS ordföran<ie
År'an \{irkhan. GFS ticc or:dförancle
Siölander, GirS audta vice ordftirande
-fonathan

Lol'isa filiksson, ledamot Chalmcrs Studentkår
Frecl Ånclersson, suppleant Chalmers Studentkår

,\raz iratkosh, ledarnot Ciöta Studcntkär
Nlathilda Bandarian. suppleant (]öta Studentkär
l,i1us olsson, ieclamot l-landeishögskcilans i Göteborg srudentkär
olivia Lind, suppleant Flandelshöpkolans i (]öteborg Studentkår
Petter Nfidholrn. ledamot l{onstkären
Elina Faisafi 'loneknboni, ledamot Sahlgtenska ;\kademins Studentkår
Å lexantlra ll elitsky, s upplcan t S ahlgrenska Åk-ademins S rudentkår
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Preliminärer

§

1.1

Mötets öppnande och behöriga utlysande
lack Vahnberg öppnar mötet 09:12
\Iötes ';rnscs behöriqt utlvst.
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1.2

Yalav mötesfu{rktionärer
Presidtet föreslär:
I

ack Vahnberg tril mötesordftitande

,kan hlirkhan trI mötessekreterare
Lurus Oisson tili iustetare
Lovisa Eliksson ti1l iusterare
b x";rc åvr's.l
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till mötesordftrrande
mötessckreterare
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Godkännande av
Stytelsen beslutat
*€t gcdkä*aa firedtegnicgqlisaa
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1.4

Styrelsen beslutat
*tt g+då*ir:ea {öregå*ede a:ötesp:*t*k*1i

Mötets offentlighet
Styrelsen beslutat
åft §!ötet ska vara öppe*
§

1.6

Mötets treslutsmässighet
Stytelsen beslutar
ett fastsCilia mötets beslut*aässighet
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2.i

Rapporter
i{appr:rt

i

Rapp()rtell iirreclrages ar' År-an i\iirkiran.

2.2

Presidietreslut
§ryrelsen beslutar
atl budsetändringen ("preliminärbudget f idningsinköp") tas ripp under
r',

)..').

Stvrelsen beslutat
ätt en statusrapport kr:ing
§

2.3

indiYiduella kårerna l:ehanel1rrs.
2

Rapport från GBG7000+
Rapporten l-irtedrages

§ 2.4
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Rapport från GSF AB
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öLlnder.
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ftån kåretna

§ 2.s
Se §2.2.
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Övriga rapportgr
Föteligget
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Be*I*tsärendeä
Bilaga 2

Koastituerande

§ 3.1

Styrelsen beslutar
att sfl relsen är J<rrnsdnrerael.

§1?

Bilasa 3

Fastställande av
vetksamhetsplan

§qytelsen treslutar
aa g*dkiir:r:a verksa*tk*t*plar.a i siå: helhet r§r*d
ändringsyrkandet att firysa punkt 2E {ör aa
diskutera denna \rid ST}-Ål{2§ 3.3

I}laga -l

Fastställande
Styretrsen treslutar

*tt

g*dk:å*r:a l:idgetaa raed fåaeelag*t
budgetdndring.
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Fastställande av

Biiaga
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Brlaga
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§tytetrsen besltltar

*tt
§ 3.5

fastetältrå

arb***ra1*i::gtn"

Fastsrållande
styrelsemötesdatum

Stytelsen beslutat
ett {asts*illa sqprelselnötsdåtä§l

#ligt

Kalendadum.
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Sfitden*årer
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T}rtlr'ga7

representant
§tyrelsen beslutar
att r.äll: F'red .\-ndcl'sson,
Chalmem Studentkåt ÅO,
nii NÅSP

()

r:dfiirancle fsirklarar rnötet

aiourncr:at 10:0tr

t)r'dförnndc fiirl<larer nrötct
rrrer iiyr;rnat
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Kommunikation inom GFS

§ 4.1

Bilaga

8

Stytelsen beslutar
att aan'dada Slack scrcl platt{+rar {öl sl:ab]-.ra
meddelanden, mejl och telefon för Längre
konversationer.
§

Diskussionsworkshoppar

4.2

Bilaga

!)

§t-vtelsen treslutar
attprelireindrbokat+rsdag11+sep+;ertrber,
eftenrriddag, med start ftån 13:00 föt första
Diskus sionsrvorkshopen.

Styrelsea beslutat
*tt {öliande teiftafi kommer att ta§ upp
"Återgåend e {rrän COVID", "Sviktande
Engagemang" och "Kulturfötäadringar''.
Sryrelsen kommer även att diskutera teman för
eftetföij ande diskussionsu,-otkshops.
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Övriga frågot & mötets av§lutande
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ÖrrAga
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Stwden*årer
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Kommande möte
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7 okr<:,ber 2t.121, förmrddag.
Strxlentfanim - 1 septe mbet 2021 , 16:00
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§ 5.J

Styrelsen tycket
ati mtitet var effckt.ir.t mefi också avslappnaf" Br-rr fi:d;ättra onlineliirutsättninqarna med mötespucli m.m. Sc ör-cr r:rdningen al- talatc som
räckct upp haldcn rnellan digtral och fi'sisl'.
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5.4

Mötets avslutande
_J

ack Vahnbcrg :n'slutar

miitet il:5ti.
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jack Yahnherg,

Avan Mirkhan,

Mötesotdförande

Mötessekretetare
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2. Str,rei* ens kr:ns tir:er:.llrlr:

3. Faststäilande av r.erksar::.hetsplan
.1. Faststäiiande ar. buciset
5. Fastställande av arbetsordning
(r. }rastställancle av sryrelsemötesdarum
7. \ialar. NÅSP represefltaflt
B. Iiommunikation inom GFS
9. DiskussionsworksiroPPar
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