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Protokoll 
Sammanträde med GFS styrelse 3 – 2021/2022 

 

Tid: 11 November 2021, 09:00 (beräknad sluttid 11:00)   

Plats: Konferensrummet, GFS kontor, Kungsgatan 11 

Närvarande: Jack Vahnberg, GFS ordförande 

  Avan Mirkhan, GFS vice ordförande  

  Jonathan Sjölander, GFS Andre vice ordförande  

  Fred Andersson, Suppleant Chalmers Studentkår 

 Petter Midholm, Ledamot Konstkåren 

 Linus Olsson, Ledamot Handelshögskolans i Göteborg studentkår 

 Elina Falsafi Tonekaboni, Ledamot Sahlgrenska Akademins Studentkår 

  Mikael Gyllenhammar, GSFs styrelseordförande 

 Viktoria Hansson 

 Andreas Ruus 

Preliminärer (§§ 1) 

§1.1. Mötets öppnande 

  Mötet förklaras öppnat 09:03 

§1.2. Val av mötesfunktionärer 
  Presidiet föreslår:  
  Jack Vahnberg till mötesordförande 
  Jonathan Sjölander till mötessekreterare 
  Fred Andersson till justerare 
  Petter Midholm till justerare 
   

Styrelsen beslutar 
att välja  
Jack Vahnberg till mötesordförande 
Jonathan Sjölander till mötessekreterare 
Fred Andersson till justerare 
Petter Midholm till justerare 
    

§1.3. Godkännande av föredragningslista 

Presidiet föreslår  

att flytta §2.2 Presidiebeslut till beslutsärenden efter §3.3 Nedskrivning av 

Aktier i GSF AB 

att bordlägga §4.1 GFS påverkansstrategi till nästa styrelsemöte 
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Styrelsen beslutar 
att godkänna mötets föredragningslista med presidiets föreslagna 

ändringar 

 

§1.4. Föregående mötesprotokoll Bilaga 1 

Styrelsen beslutar 
att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga den till handlingarna 

§1.5. Mötets offentlighet 

Styrelsen anser mötet offentligt 

§1.6. Mötets beslutsmässighet 

  Mötet anses beslutsmässigt.  

Rapporter (§§ 2) 

§2.1. Rapport från GFS presidium Föredragande: Avan Mirkhan 

Avan sammanfattar och föredrar GFS presidiums rapport 

Jack tillägger om hur det studentpoltitiska påverkansarbete med skrivning av debattartiklar och 

partiernas kongresser. Markpris och studentsamordnare är de mest pressande frågor som jobbas med nu.  

 
Styrelsen beslutar 
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna 

 

§2.3. Rapport från GSF AB  Föredragande: Mikael Gyllenhammar  

Mikael Gyllenhammar börjar sitt föredrag med att ta emot frågor om rapporten från 

styrelsen 

 

Jack Vahnberg frågar hur ekonomin utvecklats efter pandemin  

Fysiken jobbar hårt med att komma tillbaka till den omsättningen gymmen hade innan pandemin. Det 

nya VD paret utför flera åtgärder. Padel går lika bra som förväntat men tider finns fortfarande över att 

boka. Hyresmodellen har ändrats över sommaren vilket även påverkar   

 

Fred Andersson frågar hur lanseringen av Fysikens nya app har gått 

Appen är i gång och nu är det fullt fokus på att kommunicera de nya funktionerna. I appen ska 

användarna få påminnelser om när det är dags att träna och tränare ska kunna få feedback på passen. 

Just nu tar det lång tid mellan att man tar upp telefonen till att man kan skanna in sig till gymmen 

vilket Fysiken har avsikt att förbättra. Personalen har jobbat på mycket bra och inga större systemfel 

har dykt upp. Lite småfel dyker upp i rutiner men de löses lika snabbt som de upptäcks. Fysiken 

välkomnar feedback om appen ifall det dyker upp i kårernas kanaler. 

 

Mikael Gyllenhammar föredrar en presentation om rapporten 

GSF undersöker just nu möjligheten att starta en vårdcentral för studenter. Uppskattningar har gjorts 

kring kostnader och eventuella utfall av att starta denna under studentkårernas tak. Nästa steg är att 
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ta fram en affärsmodell ihop med studenterna. Styrelsen kommer i veckan få frågan om det finns intresse 

att engagera sig i frågan.  

Mikael tillägger att motivationen till uppstarten av detta projekt är att komma ifrån hur existerande 

vårdcentraler verkar. Tidigare blir man rundskickad mellan olika instanser när man söker hjälp för 

sina fysiska och psykiska problem i studierna. Detta hoppas man komma ifrån med den nya 

vårdcentralen där man ska få hjälp direkt när man söker den.  

 

Styrelsen beslutar 
att flytta §3.2 Val av ledamot SGS till rapporter innan §2.4 Rapport från 

kårerna 

 

Beslutsärenden (§§3) 

§3.2. Val av ledamot SGS Bilaga 5,6 

GFS presidium nominerar Viktoria Hansson enligt bilaga 6 

Viktoria Hansson presenteras sig själv och svarar på frågor 

Viktoria lämnar mötet under persondiskussion 

 

Styrelsen beslutar 
att välja Viktoria Hansson till ledamot i SGS styrelse under 
mandatperioden 2022-01-01 till 2024-12-31 

 

  Presidiet föreslår att ajournera mötet i 5 min 

Styrelsen beslutar 
att ajournera mötet i 5min till 09:49 
 

Rapporter (§§ 2) 

§2.4. Rapport från kårerna Föredragande: respektive kår 

Elina, SAKS  

De jobbar på. Ska börja använda appen Orbi för att koordinera kommunikationen på kåren. 

Högskolan vill dra ned antalet prövningstillfällen och kåren ställer sig emot. De har varit i diskussion 

med GUS om förslaget att införa kontroll av belastningsregister för att få börja studera vid högskolor 

diskuteras med högskolan. Finns delade åsikter i frågan, speciellt i var man drar gränsen för vilka som 

får studera eller inte baserat på tidigare brott.  

Avtal med Ge Blod, Fysiken och andra företag. jobbas på.  

 

Linus, Handels 

Tillgången till studieplatser på campus har varit uppe i diskussion. Detta efter en ombyggnation av 

biblioteket som markant har minskat studieplatserna. Högskolan har visat sig samarbetsvilliga men 

har inte påvisat några lösningar. De är i sitt kårval just nu och kommer inom kort dra i gång 

överlämningen. 

 

Petter, KONST 

Närmast är ett fakultetevent om studenternas perspektiv. Mycket arbete pågår kring förberedelser för 

den nya byggnaden. Studentärenden jobbas på. Jubileum är i en nära horisont.  
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Fred, Chalmers 

Full fart med höstens arbetsmarknadsmässor. 5-6st bara i november. Campusutveckling kommer 

diskuteras under kommande fullmäktige där Göteborgs Universitet behov på Johanneberg 

förhoppningsvis kan börja involverar mer i planeringen.   

 

§2.5. Rapport från GBG7000+ Föredragande: Jonathan Sjölander 

Jonathan sammanfattar rapporten 

§2.6. Övriga rapporter 

Inga övriga rapporter 

Beslutsärenden (§§3) 

§3.1. Val av vice Ordförande SGS Bilaga 3,4 

Presidiet har val att nominera Andreas Ruus till vice Ordförande för SGS enligt bilaga 4 

Andreas presenterar sig själv och svarar på frågor  

Andreas lämnar mötet under persondiskussion 

 

Styrelsen beslutar 
att välja Andreas Ruus till vice Ordförande för SGS under 

mandatperioden 2022-01-01 till 2022-12-31  

 

§3.2. Val av suppleant SGS Bilaga 7 

Presidiet har val att nominera Jonathan Sjölander till suppleant i SGS Styrelse enligt 

bilaga 7 

Jonathan presenterar sig själv och svarar på frågor  

Jonathan lämnar mötet under persondiskussion 

 
Styrelsen beslutar 
att välja Avan Mirkhan till mötessekreterare under punkten §3.2  

 

Styrelsen beslutar 
att välja Jonathan Sjölander till suppleant för SGS under mandatperioden 

2022-01-01 till 2022-12-31 

 

§3.3. Nedskrivning av Aktier i GSF AB Bilaga 8–15 

Jack Vahnberg föredrar förslaget 

Kortfattat innebär förslaget att värdet på aktierna skrivs ned för att de bättre ska reflektera deras 

faktiska värde. Förslaget tas upp med styrelsen på revisorernas uppmaning.  

 

Styrelsen beslutar 
att i bokföringen och årsredovisningen skriva värdet på aktieinnehavet till 

600 000 SEK. 
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Rapporter (§§ 2) 

§2.2. Presidiebeslut Bilaga 2 

Jack föredrar om per capsulam beslutet att välja Avan Mirkhan till suppleant i RISH 

samt hur arbetet med RISH har gått sedan förra styrelsemötet. 

 

Styrelsen beslutar 

att fastställa per capsulam beslutet från 2021-10-25 ”att välja Avan 
Mirkhan till ledamot i RISH till och med 2022-11-11.” 

Paus 

Med en punkt kvar på mötet beslutar styrelsen att inte ta paus och fortsätta mötet. 

Diskussionsärenden (§§ 4) 

§4.1. GFS påverkansstrategi Bilaga 16 

  Bordlagd enligt §1.3. Godkännande av föredragningslista. 

§4.2. Inför Studentforum 2  Bilaga 17 

Jonathan föredrar upplägget och rekommenderade förberedelser inför det kommande 

studentforumet 

Information om hur man anmäler intresserade studenters deltagande till studentforumet skickas ut efter 

dagens möte. 

Övrigt (§§ 5) 

§ 5.1 Övriga frågor 

§ 5.1.1  Diskussionsworkshops 

Petter, KONST - Senaste diskussionsworkshopen var tyvärr inställd på 

grund av krockande scheman. Finns det något nytt datum bokat?  

Avan Mirkhan inväntar arrangörernas handlingar och nytt förslag på datum. 

Återkopplar med en uppdatering efter detta möte. 

Fred nämner att han varit i kontakt för workshop #2, preliminärt till 18/11. 

Jack föreslår att KONST som är nästa arrangör kör på med sin planering att utföra 

nästa workshop den 25 november oavsett när det nya datumet för 

diskussionsworkshop #2 blir av. 

 

§ 5.1.2  Inbjudan till event 

Fred, Chalmers - Det har kommit en inbjudan om att vara med på 

IVA:s Digitala frukostseminarium om särskilt utsatta områden måndag 

den 22 november 08:30 - 09:30. Inbjudan vidarebefordras till styrelsen för 

intresserade.  
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§ 5.1.3 Kommunikationsstöd 

Jack, GFS presidium - kommunikationen mellan presidiet och styrelsen 

har var svår under verksamhetsåret. Förväntningar på kommunikationen 

verkar ömsesidigt otydlig och presidiet välkomnar input om hur den kan 

förbättras.  

Sammanfattade medskicket från styrelsen är att de gärna skicka vidare det GFS 

producerar men har svårt att hinna med allt tredjepartmaterial som kommer in. Slack 

fungerar bra enligt styrelsen och det är endast notifikation inställningarna behöver lösas 

för effektiv kommunikation. 

 

§ 5.2 Kommande möte 

På nästa möte ska revisorerna väljas, ansvarsbefrielse för föregående år, 

påverkansstrategi och de vanliga rapporterna. Om det finns några övriga frågor som 

styrelsen önskar ta upp är det bara att höra av sig.  

 

§ 5.3 Mötesutvärdering 

Tråkigt att närvaron varit låg hittills. Hoppas detta förbättras efter sjukdomssäsongen 

avtar. 

Vad finns det för förväntningar på ledamot gentemot suppleants närvaro? 

Ju fler som kan vara med och diskutera handlingarna ju bättre är den aktuella policyn 

Lite rörigt med dagens digitala möte, men bra att det ändå blev av när många viktiga 

beslut stod på agendan.  

  Höga förväntningar inför det kommande studentforumet och vårens verksamhet 

Särskilt tack till de sjuka som ringde in och kunde möjliggöra mötets beslutsmässighet.  

 

§ 5.4 Mötets avslutande 

  Mötet förklaras avslutat kl 11:11 
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Justering av protokoll 

 

 

 

__________________________ _______________________ 

Jack Vahnberg, GFS Jonathan Sjölander, GFS 

Mötesordförande Mötessekreterare 

 

 

 

__________________________ _______________________ 

Fred Andersson, Chalmers Petter Midholm, KONST 

Justerare  Justerare 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Protokoll STYM2 GFS, justerat 

Bilaga 2 - Presidiumbeslut RISH 

Bilaga 3 - CV Andreas Ruus 

Bilaga 4 - Nominering till Vice Ordförande i SGS styrelse 

Bilaga 5 - Victoria-Hansson-CV – Styrelse 

Bilaga 6 - Nominering till Ledamot i SGS styrelse 

Bilaga 7 - Nominering av suppleant i SGS styrelse 

Bilaga 8 - Aktiebok GSFAB 2021-07-02 efter nyemission 

Bilaga 9 - Förslag till Beslut Nyemission 

Bilaga 10 - Förslag till Nedskrivning av Aktievärde 

Bilaga 11 - GSF - Bilaga 1 Kallelse Bolagsstämma 2021 nyemission 

Bilaga 12 - GSF - Bilaga 2 Bolagsordning Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB 20210519 

Bilaga 13 - Protokoll GSF Extra bolagsstämma 2021_signerad 

Bilaga 14 - Väsentliga händelser Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB och dess dotterbolag 

Bilaga 16 – Politiskpåverkansstrategi 

Bilaga 17 - Inför Studentforum 2 

Bilaga 18 - Rapport från GBG7000 - STYM3 

Bilaga 19 - Rapport från GFS presidium - STYM3 

Bilaga 20 - Rapport till Ägarna från GSF AB med döttrarna Fysiken och Akademihälsan 

Bilaga 21 - AH Uppstart Vårdcentral för studenter 
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Presidum-beslut 21/22 

Presidium-beslut gällande fyllnadsval av ledamot Rotary International 

Student House 

Presidiet har blivit informerade av ledamöterna i Rotary International Student House (RISH) som 
är förtroendevalda av GFS att det för närvarande saknar en ledamot i styrelsen. För att fylla 
vakansen bör detta beslut tas innan nästa styrelsemöte för GFS, därav skickas detta beslut per 
capsulam. Presidiet har valt att nominera Avan Mirkhan till ledamot. 

 

Presidiet yrkar 

 

- att välja Avan Mirkhan till ledamot i RISH till och med 2022-11-11. 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Jack Vahnberg    Avan Mirkhan 

Ordförande     Vice Ordförande 

Göteborgs Förenade Studentkårer  Göteborgs Förenade Studentkårer 

 

______________________________ 

Jonathan Sjölander 

Andra Vice Ordförande 

Göteborgs Förenade Studentkårer 

 



 

 

    
        
 

 

 

 

 

 

W O R K  E X P E R I E N C E  
 
 
Purchasing Real Estate CAPEX EMEA        2018 -     
Volvo Group, Gothenburg 
As a project buyer and segment owner I drive the purchasing and investment activities for the  
company’s global real estate portfolio. In this role I am responsible for supplier and contractual  
relationships covering an annual spend of 1.2 Billion SEK. The role includes taking an active  
part in early design phases, securing contracts and building strategic alliances with builders and 
contractors. 
 
Supply Chain Management                                2013 - 2017  
IKEA Norway, Stavanger 
Part-time / Project based. In this role I was a project manager and worked with the innovation 
and optimization of IKEAs supply chain and spatial planning. This job also included  
responsibility for the management of daily operations. 
 
Supply Chain Management/Customer Service       2010 - 2012           
IKEA Norway, Stavanger 
Previous full-time employment. As a goods flow manager I had the responsibility for a vide  
array of tasks. Management of daily operations, staff responsibility, planning, customer service  
and quality control. This position also included the recruitment of staff and several project  
related duties.  
      
Sales/Logistics                              2009 - 2010 
IKEA Norway, Stavanger          
Previous full-time employment. During this period the assignment mainly concerned  
goods receiving, customer service and sales. 
 
 

E D U C A T I O N   
 
MSc Business and Economics         2016 - 2018 
MSc Logistics and Transport Management         
– University of Gothenburg, School of Business, Economics and Law, Gothenburg 
– Courses; e.g.  Real Estate Finance and Investments, Innovation Management,  
   Supply Chain Management, Trade Law, Information Systems.  

BSc Business and Economics                   2012 - 2016 
Civilekonomprogrammet   
– Jönköping International Business School, Jönköping 
– Courses; e.g. Accounting, Financial Controlling, Finance, Marketing, 
   Management, Statics, Law. 

Exchange Studies                                      2015 - 2016 
University of St. Gallen, Switzerland 
– Courses; e.g. Real Estate Finance, Operations Management, Board Governance, 
   Transportation Systems, Principles of Political Economy, Economics. 

 
Andreas Ruus 

Gamla Ceresgatan 7  
417 57 Gothenburg 

 
1989 03 14 

+(46) 739-02 48 47 
andreas.ruus@gmail.com 



 

 

Oregon High School, Oregon WI         2007 - 2008 
– Courses; e.g. English, Math, American Law And Society, Marketing. 
 
 

C O M M I S S I O N  O F  T R U S T  
 
Board Member          2018 -    
SGS Studentbostäder , Göteborg          
Board member in the foundation SGS studentbostäder who provides housing for students  
enrolled in higher education throughout Gothenburg. The organization owns and manages  
8000+ apartments. 
 
 

H O N O R S / A W A R D S  
 
High Honors   Scholarships   Employee of the month 
- Oregon High School   - Birger Sjöberggymnasiet  - IKEA 
- Birger Sjöberggymnasiet  - Rotary Youth Exchange 
    - Swiss-European Mobility 

 
 
A D D I T I O N A L  I N F O R M A T I O N  
 
IT  Windows och Microsoft Office  –  Very Good 
  iOS och iWorks    –  Very Good    
  SAP-Ariba    –  Very Good 
  SAP-Fieldglass    –  Very Good                    
 
 
 

R E F E R E N C E S   
 
References, letters of recommendation and testimonials are available upon request. 



Nominering till Vice Ordförande i SGS styrelse  
 

Bakgrund 

Inför årsskiftet 2021/2022 tar nuvarande Vice Ordförande i SGS styrelse, Linus Collentine, 

mandatperiod slut. Bland de ledamöter som fortfarande sitter på mandat har Andreas Ruus 

valt att söka uppdraget som Vice Ordförande.   

Nominering  

Andreas har sedan flera år tillbaka varit en del av SGS styrelse. Under mötena lyckas han 

ofta ta upp unika perspektiv i frågor som dyker upp medan han alltid verkar ha studenternas 

välmående först i tankarna.  

Han har varit med och drivit diskussioner om hur man ska balansera priset på bostäder i 

frågan om stiftelsen ska prioritera nybyggnationer eller hålla ned priset för sina aktuella 

hyresgäster. Denna typ av argumentation kommer vara högst relevant framöver och vi 

hoppas han vill vara med och fortsätta att driva de frågorna. Därutöver vill han se 

miljöfrågan, men även relationen till studenter som ännu inte har en bostad, på agendan. 

Med hans arbetslivserfarenhet lyckas han även blicka framåt mot förmodade utvecklingar 

som kommer påverka studentbostadspolitiken i Göteborg. Han resonerar kring SGS styrelse 

främst från ett studentnyttaperspektiv, och med en självsäkerhet som kommer från sin 

erfarenhet inom byggnadsbranschens. Med bakgrund i detta tror vi i presidiet att Andreas 

hade varit en perfekt kandidat för Vice ordförande i SGS styrelse.  

Beslut  

Att: Välja Andreas Ruus till vice Ordförande i SGS styrelse under mandatperioden 2022-01-

01 till 2022-12-31.  

 



2017  Idol, Malmö
Praktikarbete under ansökningsdagen i Malmö till 
Idol 2017. Arbetet var varierat

                   

                 19980604-4245
   E-post:
    victoria.elisabeth.hansson@gmail.com

   Telefon: +46 708 309 704

    Adress: Landalabergen 16 lgh 1702
                   411 29 Göteborg

Ordförande JA 2021-idag
Jämlika arkitektstudenter; ett utskott som jobbar aktivt med 
att bredda inkluderingen på utbildningen. Allt från utbildning-
ens innehåll och hur vi bemöter varandra. Utskottet jobbar 
också med att erbjuda egna tillägg till utbildningen. 

Vice ordförande & klassrepresentant AUU  2019-2021
Utbildningsutskott; I rollerna utvecklat studierelaterade frågor 
och varit med på flertalet kursnämndsmöte. Drivit frågor som 
varit aktuella på programmet och aktivt jobbat med att föra 
dialog mellan program och studenter.

Studentrepresentant för arkitetkurutbildningen på 
Chalmers inom;
Masterutveckling
Kandidatutveckling
Rekrytering av programansvarig
Utbildningsbevakare

Studiespiral  2020-idag
Driver en tvärvetenskaplig studiecirkel inom arkitektur på 
Chalmers. Där mediet varierar och är väldigt spritt men med 
fokus på att undersöka vad arkitektur är och kan vara. 

Grönyteskötsel                                                    sommaren 2019 
& 2018

Arbetat på Trelleborgs Trädgårdsanläggare (TTA) i två somma-
rar. I team på två förvaltade vi fastiheter i Trelleborgskommun 
genom exempelvis häckklippning, rabattskötsel, plantering 
och underhåll av lekplatser.

Lokalvård                                  sommaren 2020
Anställd hos Reach fastighetsservice i Jönköping. Jobbade 
med allt från flytt men mestadels städ av trapphus. Arbetet 
var både i par och enskilt med egen planering efter stomsche-
ma. 

Utbildningar

Högskola 2019-idag
Chalmers tekniska högskola, Arkitektur

Högskola                                                                      2018-2019  
Jönköping University, Ljusdesign

Folkhögskola                 2017-2018
Designskolan, Ölands folkhögskola  
  
Gymnasie 2014-2017
Naturvetenskap -  Särskild variant; Musik, Malmö Latin

B - körkort

Kan Adobe (Photoshop, In-
Desing, Illustrator), AutoCad, 
SketchUp

Erfarenhet av föreningsliv som;
Ordförande
Vice ordförande
Justerare
Medlem

V I C T O R I A
H A N S S O N



Nominering till Ledamot i SGS styrelse  
 

Bakgrund 

Inför årsskiftet 2021/2022 tar nuvarande Vice Ordförande i SGS styrelse, Linus Collentines, 

mandatperiod slut. Därför skall GFS tillsätta en ny ledamot. I slutet av September hade GFS 

ett möte med sina representanter i styrelsen, och gemensamt diskutera frågor i SGS och vad 

kravprofil en ledamot kunde tänkas behöva uppfylla. Utefter den bilden har vi rekryterat en 

kandidat vi tror kan representera Göteborgs studenter aktivt i SGS styrelse  

Nominering  

Med bakgrund i detta vill vi i Presidiet nominera Victoria Hansson till ledamot i SGS styrelse. 

Med sin bakgrund inom lokalvård, grönytesskötsel och sina arkitektstudier har Victora en 

god insikt i bostadsbranchen, och en bredd däri som är svår att slå. Därutöver pratar hon om 

sina egna erfarenheter som student som letar bostad, där hon bott i allt från folkiskorridor, 

källare i Mölndal utan fönster (för 4000 SEK i månaden) , till studentlägenhet. På 

engagemangsidan har hon varit aktiv inom sektionen för att förbättra kandidat och 

mastersprogrammet, för att verka för en jämlikare sektion, men även i rekryteringen av 

programansvarig. Med denna breda erfarenhet och vilja att påverka studenternas 

boendesituation tror vi i presidiet att Victoria hade varit den perfekta kandidaten att 

representera stadens studenter.  

Beslut 

Att: Välja Victora Hansson till ledamot i SGS styrelse under mandatperioden 2022-01-01-

2024-12-31. 

 



Nominering till suppleant i SGS styrelse  
 

Bakgrund 

Inför årsskiftet 2021/2022 tar nuvarande suppleant i SGS styrelse, Leon Larssons, 

mandatperiod slut enligt tidigare önskemål. Därför skall GFS tillsätta en ny ledamot. I slutet 

av September hade GFS ett möte med sina representanter i styrelsen, och gemensamt 

diskutera frågor i SGS och vad kravprofil en ledamot kunde tänkas behöva uppfylla. 

Samtidigt vill presidiet att GFS blir en mer aktiv part i sina stiftelser och bolag. Därför följer 

nedan nominering av Jonathan Sjölander till suppleant i SGS styrelse. På så vis kan presidiet 

organisera representanterna inför och efter varje styrelsemöte, så att studenternas frågor 

lyfts och diskuteras.  

Nominering 

Att: Välja Jonathan Sjölander till suppleant i SGS styrelse under mandatperioden 2022-01-01 

till 2022-12-31. 
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Aktiebok för Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB, 556702-1133 
 
 
 
Aktienummer Datum för införande Ägarens namn och adress Ägarens personnummer, 

organisationsnummer eller 
annat id-nummer 

Aktieslag 
t.ex. A-aktier 
eller B-aktier 

Förbehåll 
t.ex. hembudsförbehåll 
eller förköpsförbehåll 

Har fysiskt aktie-
brev utfärdats? 

1-1000 
överförd från 
tidigare aktiebok 
2021-07-02 

Göteborgs Förenade 
Studentkårer 857200-4995 A Hembud och 

förköpsförbehåll Nej 

1001-61000 2021-07-02 AB Chalmers Studenkårs 
Företagsgrupp 556187-2895 A Hembud och 

förköpsförbehåll Nej 

61001-71000 2021-07-02 Göta Studentkår 857200-4144 A Hembud och 
förköpsförbehåll Nej 

71001-72500 2021-07-02 Sahlgrenska Akademins 
Studentkår 857201-1925 A Hembud och 

förköpsförbehåll Nej 

-----                                     
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Nyemission GSF AB 

Bakgrund 

Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) bildades 1929 av studentkårerna i Göteborg och är en 
ideell samarbetsorganisation. GFS syfte är att tillvarata, representera och främja medlemskårernas, 
och studenterna dem representerar, gemensamma intressen, främst vad avser studentpolitiska 
frågor. GFS ska också arbeta för att ha en stabil organisation och vara en tydlig intresseorganisation, 
med ett starkt varumärke och starka, relevanta kontaktnätverk. Göteborgs studenter skall kunna 
studera utan att behöva oroa sig för sin hälsa eller ekonomiska situation.  

GFS har bedrivit verksamhet för friskvård och hälsa i många år men valde 2007 att flytta över 
verksamheten från föreningen till aktiebolag för att undvika en ekonomisk kris. Detta gjordes 
genom att bilda Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB, GSFAB, inklusive dotterbolagen 
Fysiken AB och Akademihälsan AB. Fysiken bedriver gym- och friskvårdsverksamhet öppet för 
alla och är ett icke vinstdrivande aktiebolag, vilket innebär att eventuellt överskott går direkt tillbaka 
in i verksamheten. Akademihälsan är just nu ett vilande bolag.   

Redan vid bildandet av företagsgruppen fanns frågan om det är bäst att GFS fortsätter vara ägare 
eller om GFS medlemskårer ska vara ägare. Denna fråga har varit aktuell i snart 15 år och under de 
senaste åren arbetats intensivt med för att få till en bra lösning som kan vara bestående. Orsaker 
har bland annat varit kriser inom både GFS och GSF AB organisation. Under de senaste åren har 
ytterligare kriser drabbat bolagen. Först förlorade Akademihälsan en upphandling med Göteborgs 
Universitet och Chalmers och har därefter lagt ner sin verksamhet. Sedan slog coronapandemin till 
och Fysikens verksamhet blev kraftigt drabbad. GFS organisation har minskat i omfattning och 
behöver bli stabila för att kunna utföra sitt syfte. Att vara ägare till företag är inget egensyfte för 
GFS. Att dessutom studentpolitiska frågor hamnat i skuggan av företagande är något som GFS vill 
ändra på. GFS har inte heller ekonomiska möjligheter att stötta sina bolag vid behov av 
aktieägartillskott. Det skapar en risk som skulle kunna leda till konkurs för bolagen. En stor 
studentnytta skulle då gå förlorad. Nu är GSF AB i behov av ytterligare ekonomiska medel för att 
fortsätta utveckla sina verksamheter för Göteborgs studenter. GFS hade för avsikt att ge ut aktierna 
i GSF AB till medlemskårerna. Administrativa osäkerheter orsakade dock att verkställandet av 
beslutet inte blev av. GFS har därför aktivt jobbat för att hitta en ny lösning. Det behövs ytterligare 
satsningar och aktiva ägare som har möjlighet och intresse att ta GSF AB till nästa nivå.  Därför 
beslutade GFS styrelse att kalla till bolagstämma med syfte att genomföra en riktad nyemission till 
medlemskårerna. En riktad nyemission skulle flytta ägandet från GFS till medlemskårerna samtidigt 
som GSF AB skulle få in kapital för utveckling. GFS skulle få en bättre möjlighet att utföra sitt 
syfte samtidigt som studentnyttan som bolagen bidrar med bibehålls. En lösning som både passar 
GFS och GSF AB.  

Alla medlemskårer har blivit tillfrågade och Chalmers Studentkår, Göta Studentkår och Sahlgrenska 
Akademins Studentkår har valt att delta i nyemission. Handelshögskolan i Göteborgs Studentkår 
och Konstkåren har avstått att delta i nyemission. GFS äger idag 1000 aktier (100%). 
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Förslag till beslut 

Med ovan som bakgrund föreslås följande beslut att fattas på bolagstämman i GSF AB angående 
nyemission: 

att aktiekapitalet ska utgöra lägst 7 250 000 kronor och högst 14 500 000 kronor. 

att antal aktier i bolaget ska uppgå till lägst 72 500 st och högst 145 000 st. 

att de nya aktierna ska tecknas av Chalmers Studentkår 60 000 st, Göta Studentkår 10 000 st och 
Sahlgrenska Akademins Studentkår 1500 st. 

att de nya aktierna ska tecknas genom betalning innan 30 juni 2021. 

att de nya aktierna ska betalas senast 30 juni 2021. 

att de som tecknar aktierna ska betala 100 kr för varje aktie. 

att betalning ska ske kontant via banköverföring. 

att vinstutdelning för de nya aktierna får utgå för nästkommande räkenskapsår 

att följande förbehåll ska gälla för de nya aktierna 

§  Hembud 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa 
aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av 
aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått 
äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 
lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen 
framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången. 

Företräde mellan flera lösningsberättigade 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i 
förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets 
styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. 

Lösenbelopp och betalning 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte 
särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. 

Tvist 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos 
aktiebolaget. 
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§ Förköpsförbehåll 

Aktieägare som önskar överlåta alla eller del av sina aktier i bolaget och som inte begärt samtycke enligt nedan ska genom 
skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan ska framgå de villkor som 
gäller för förköpet. 

Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar. 

När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till 
den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två 
månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet. 

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse 
eller, om någon förköpsberättigad begär det, av notarius publicus. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är 
möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk. 

Göteborgs Studentkårers Företagsgrupp AB 4 (4) 

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta 
till bolagets styrelse. 

Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt. 

§ Samtyckesförbehåll 

Överlåtelse av aktie till ny ägare på annan grund än förköp enligt ovan får ske endast efter samtycke. Den som avser att 
överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan 
hos bolagets styrelse begära bolagets samtycke till överlåtelsen. Frågan om samtycke ska prövas av styrelsen. 

Samtycke kan bara ges för alla de aktier som begäran om samtycke avser. 

Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill att bolaget ska anvisa någon annan 
förvärvare om samtycke vägras. Överlåtaren ska ange samtliga villkor för överlåtelsen i sin ansökan. 

Inom två månader från behörig ansökan om samtycke ska bolaget meddela beslut i frågan. 

Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får väcka talan vid allmän domstol inom en 
månad från det att bolagets beslut skickades till den aktieägare som begärt samtycke. 

De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset på 
aktierna blev bestämt. 



Nedskrivning av Aktievärde GSF AB 

Bakgrund 

Under verksamhetsåret 2020/2021 beslutade GFS att göra en nyemission för GSF AB (se 

bilaga Förslag till Beslut Nyemission). Därefter har fördelningen av Aktieägande förändrats, 

som skrivet i Aktieboken (se bilaga Aktiebok GSFAB 20210702 efter nyemission).  

Innan nyemissionen var GFS aktieinnehav i GSF AB bokfört till 1 600 000 SEK. Nu efter 

emissionen äger GFS en mindre andel av GSF AB, och därför behöver värdet på GSF innehav 

av 1000 skrivas ner. Nedan följer ett förslag och bakgrunden till förslaget.  

Resonemang  

Substansvärdet i GSF AB ligger per sista Juni 2021 på 23 Miljoner SEK. Därutöver har 

koncernens fastighet värderats till runt 48 Miljoner SEK under 2019, samtidigt som bokfört 

värde ligger på  27 Miljoner SEK (26 963 844 SEK). Alltså finns det ett övervärde i fastigheten 

på runt 21 Miljoner SEK.  

Allt som allt motsvarar detta ett marknadsvärde på 44 Miljoner SEK. GFS aktieinnehav ligger 

idag på 1000 av 72 500 aktier, eller 1,4%. Detta ger aktierna ett marknadsvärde på 600 000 

SEK.  

Förslag 

Att: i bokföringen och årsredovisningen skriva värdet på aktieinnehavet till 600 000 SEK.  
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Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB (org.nr: 556702-1133) 
5 maj 2021 

 

 

 
 
 

Härmed kallas aktieägarna till extra bolagsstämma 
Onsdagen den 19 maj 2021 kl. 15:00  
OBS: Mötet hållas på Teams enligt överenskommelse med ägaren. 
Separat länk sänds ut till de kallade  
De som anmäler sig och vill kan alternativt deltaga fysiskt  
då är platsen sammanträdesrummet på Kaserntorget 11B. Kod på entréplan är 8910.  
 
Anmäl förhinder via mail till: mikael.gyllenhammar@gfs.se 

 
Förslag till dagordning 
§1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman. 
§2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
§3. Val av justeringsperson. 
§4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
§5. Godkännande av dagordningen 
§6. Förslag till nyemission  
§7. Förslag till ny bolagsordning  
§8. Avslutande 
 
Handlingar kommer att sändas ut separat  
 
Göteborg den 5 maj 2021 
 
 
________________________________________ 
Mikael Gyllenhammar 
Ordförande Göteborgs 
Studenters Företags Grupp AB 
 



                       
 

 
 

Bolagsordning 
Göteborgs Studentkårers Företagsgrupp AB 

 
Org nr 556702-1133 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Göteborgs Studentkårers Företagsgrupp Aktiebolag. 

§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. 

§ 3 Bolagets verksamhet 
Bolaget ska bedriva företagsägande och kapital – och fastighetsförvaltning i 
syfte att gagna Göteborgs Studenter, samt bedriva därmed förenlig 
verksamhet. Bolaget drivs inte i vinstsyfte, men ska generera sådant 
överskott att man långsiktigt inte riskerar sin verksamhet. 

§ 4 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 7.250.000 kronor och högst 14.500.000 
kronor. 

§ 5 Antal aktier 
Antal aktier i bolaget ska uppgå till lägst 72.500st och högst 145.000 st. 

§ 6 Styrelsens sammansättning 
Styrelsen ska bestå av 7 ledamöter med 0 till 2 suppleanter. 4 av 
ledamöterna samt suppleanterna ska vara studenter (medlem i någon av 
Göteborgs studentkårer) och övriga externa. Ordföranden ska vara extern 
och vice ordförande student. Ordförande och vice ordförande utses internt 
inom styrelsen. Ledamöterna och suppleanterna väljes på ordinarie 
bolagsstämma för en mandattid av två år. Hälften av ledamöterna ska väljas 
udda år och hälften jämna år. 

§ 7 Revision 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt 
styrelsens och, i förekommande fall, verkställande direktörens förvaltning, 
utses på ordinarie årsstämma, för tiden intill slutet av ordinarie 
bolagsstämma för 4:e räkenskapsåret, 1 till 2 revisorer, av vilka en ska vara 
auktoriserad, samt 1 till 2 suppleanter för dessa varav en ska vara 
auktoriserad. Vid omval kan revisors mandattid sättas till 3 år. 

§ 8 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 juli - 30 juni 
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§ 9 Årsstämma 
På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 
1 Val av ordförande vid stämman. 
2 Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3 Val av en eller två justeringspersoner. 
4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
5 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
6 Beslut 

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, 
b) om fastställelse av koncernresultaträkningen och 

koncernbalansräkningen, 
c) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen, 
d) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och, i förekommande fall, 

verkställande direktör. 
7 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer. 
8 Val av styrelseordförande 
9 Val av styrelse samt revisor och revisorsuppleanter. 
10 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 
 
Vid årsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda 
och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 

§ 10 Kallelser och meddelanden 
Kallelse till årsstämma skall ske genom e-post tidigast fyra veckor och senast 
två veckor före stämman. Meddelanden till aktieägarna ska ske via e-post. 

§ 11 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av ordförande, vice 
ordförande och VD , två i förening.  
I enlighet med aktiebolagslagen tecknar VD firma i löpande ärenden. 

§ 12 Hembud 
Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare 
i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna 
utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye 
ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets 
styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. 
När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast 
skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd 
för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen 
framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader 
räknat från anmälan hos styrelsen om övergången. 
 
Företräde mellan flera lösningsberättigade 
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Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är 
möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare 
innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning 
av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av 
notarius publicus. 
 
Lösenbelopp och betalning 
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska 
lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. 
Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet 
blev bestämt. 
 
Tvist 
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag 
då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 

§ 13 Förköpsförbehåll 
Aktieägare som önskar överlåta alla eller del av sina aktier i bolaget och som 
inte begärt samtycke enligt nedan ska genom skriftlig anmälan hos bolagets 
styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan ska framgå 
de villkor som gäller för förköpet. 
 
Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet 
omfattar.  
 
När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela 
detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna 
sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets 
styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om 
förköpserbjudandet.  
 
Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan 
bestämmas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon 
förköpsberättigad begär det, av notarius publicus. Om flera aktier erbjudits 
ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav 
mellan dem som framställt förköpsanspråk. 
 
Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då 
den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.  
 
Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset 
blev bestämt.  

§ 14  Samtyckesförbehåll 
Överlåtelse av aktie till ny ägare på annan grund än förköp enligt ovan får 
ske endast efter samtycke. Den som avser att överlåta aktie till annan 
aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska 
genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära bolagets samtycke till 
överlåtelsen. Frågan om samtycke ska prövas av styrelsen.    
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Samtycke kan bara ges för alla de aktier som begäran om samtycke avser.  
 
Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren 
vill att bolaget ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. 
Överlåtaren ska ange samtliga villkor för överlåtelsen i sin ansökan.   
 
Inom två månader från behörig ansökan om samtycke ska bolaget meddela 
beslut i frågan. 
 
Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke 
får väcka talan vid allmän domstol inom en månad från det att bolagets 
beslut skickades till den aktieägare som begärt samtycke. 
 
De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare ska betalas inom en 
månad från den tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt.  
 
 
 

 
Antagen på extra bolagstämma 2021-05-19. 
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Väsentliga händelser I Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB och dess dotterbolag, under 
perioden 2020-07-01 till 2021-05-01. 

 

Denna beskrivning avser en redogörelse enligt 13 kap 6§ ABL. 

 

Inledning 

Den enskilt största negativa påverkan på bolaget är så klart pandemin som pågår. Detta påverkar 
verksamheten på flera sätt dels kundunderlaget som minskat genom att studenter studerar från 
hemmet dels att rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten genom deras restriktioner och 
förbud. 
 

 

Moderbolaget 

Då moderbolaget har två delar dels det 100% ägandet av de två dotterbolagen dels fastigheten på 
Gibraltargatan kommer dessa delar att presenteras var för sig. 
 

 

Dotterbolaget – Akademihälsan i Göteborg AB 

Verksamheten har tidigare avvecklats avseende försäljning och medarbetare. Det som återstår 
avseende förpliktelser är lokalerna på Kaserntorget där hyresavtalet är uppsagt men hyreskostnaden 
av lokalerna kvarstår fram tills den 31 december 2021. 

Styrelsen i bolaget utreder nu möjligheten att starta en Studentvårdscentral. Detta arbete kommer 
att vara klart under 2021. Utifrån de första initiala utredningarna är bedömningen det är möjligt men 
att det är två stora utmaningarna. Det är att finna en driftig och kunnig verksamhetsansvarig samt 
startkapitalet som bedöms vara 8 till 12 miljoner kronor. 
 

 

Dotterbolaget – Fysiken Friskvård i Göteborg AB 

Fysiken har påverkats under perioden avseende följande delar: 

Pandemin har gjort att kundunderlaget minskat med ca 20% och därmed har lönsamheten minskat 
från en stadig vinst de senaste åren till att vi nu bedömer att bolaget kommer att göra en förlust om 
ca 3 miljoner kronor för detta verksamhetsår trotts statliga stöd, subventionerad hyra på externt 
hyrda lokaler. 
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Vi bedömer att återhämtningen kommer att ta 1,5 till 2 år innan omsättningen och antalet 
medlemmar är på likande nivå som innan Pandemin. Effekten av pandemin är dessutom att kraven 
från kunderna kommer att öka, vilket medför högre kostnader beroende på att antalet medlemmar 
per kvadratmeter/ytan inte kan så den samma som innan pandemin.  

Fysiken har medvetet förskjutit alla icke nödvändiga återinvesteringar och underhåll på utrustningen 
mm. Detta medför att om dessa inte genomförs inom kort kommer det att påverka 
återhämtningstakten. 

Fysiken gjorde en aggressiv satsning med att starta upp två nya klätteranläggningar 2019/2020. 
Denna satsning skapar ett lönsamhetsproblem då det normalt tar 2-4 år att starta upp denna typ av 
verksamhet. Pandemin har nu förskjutit denna tidpunkt och troligen fördröjt den dessutom. 

Fysiken har beslutat att investera i två nya Padelbanor på Gibraltaranläggningen. En investering på ca 
1 miljon kronor. Projektet är i sin linda vilket gör att investeringen påverkar likviditeten men skapar 
studentnytta och bättre långsiktig lönsamhet. Driftsättning bedöms vara hösten 2021. 

Forcerat byte av ERP-system då nuvarande leverantör har meddelat att de kommer att stänga ner det 
nuvarande systemet inom 5 månader. Effekten på lång sikt är positiv då Fysiken har behov av att 
skapa en förbättrad administration och kundnytta via moderna IT system. Kortsiktigt drabbar det 
bolaget i form av minskad likviditet och flyttat fokus från kundvården, speciellt i skrivande stund då 
lönsamheten är låg. 

 

 

Fastigheten-Gibraltargatan 

Pandemin har forcerat bytet av ventilationssystem vilket har skett kring årsskiftet, en investering om 
ca 2 miljoner kronor. Detta för att dels få en fungerande ventilation som följer lagkraven som finns, 
dels att erbjuda en energieffektiv ventilation. 

Underhållsplanen på fastigheten ligger efter för att besparingar har varit nödvändiga att genomföra. 

Den 5-årig underhållsplan investeringsbehov: 

2-2,5Mkr 20/21 (återstående)   
1,5-2,5Mkr 21/22 
2,0-3,5Mkr 2022-2025 

 

 

 

 

Bolaget har tillsammans med Chalmers Studentbostäder sedan tidigare ansökt om en planändring 
föra att kunna expandera verksamheterna tillsammans. Denna planprocess har nu påbörjats genom 
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att stadsbyggnadskontoret har inlett detaljplaneprocessen, en process på ca 2 år. Ett positivt besked 
dock kommer det att krävas investeringar från bolagen under själva planprocessen. 

 

 

Göteborg den 11 maj 2021 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Mikael Gyllenhammar   Moa Hurthig 

 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Jonas Steen    Anton Bolmstedt Svanqvist 

 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Sara Ullmark    Johanna Nätterlund 

 

 

 

___________________________   

Leon Larsson     

 

 

 

 



Politiskpåverkansstrategi  
Detta dokument presenterar påverkansstrategin för GFS, och utgör de grova dragen hur 

presidiet, ledamöter och andra organ skall arbeta.  

Möten med alla relevanta parter skall genomsyra hela GFS politiska påverkan. Detta 

inkluderar samarbetsparter som andra studentkårer, andra studentkårsförbund, politiska 

partier, ungdomsförbund, studentförbund, tjänstemän och representanter från 

civilsamhället.  

Samarbete och samverkan  

Det finns en rad parter som GFS kan samverka med för att uppnå sina politiska mål. Dessa 

varierar med vilket mål som arbetas med, men kan i grova drag sammanfattas med följande 

organisationer, i ingen speciell ordning.  

Politiska studentförbund och dess lokala distrikt, politiska ungdomsförbund och dess lokala 

distrikt, landets studentkårer, 6S (Sveriges storstäders studentkårers samverkansorgans 

samverkansorgan, som innefattar GFS, SSCO (Stockholm) och LUS (Lund)), SFS, Sacos 

studentråd, Jagvillhabostad.nu samt andra fack och intresseorganisationer.  

Alla dessa organisationer kan i sin tur hjälpa oss att driva vissa frågor gentemot politiker och 

politiska partier på både lokalt, regionalt och nationellt.  

Påverkan – Lokalt  

På lokal nivå ämnar presidiet att påverka politiker att ta beslut som hjälper stadens 

studenter. Detta skall vara konkreta förslag som presidiet kan presentera för relevanta 

politiker, och sedan hjälpa dessa att driva igenom förslagen.  

Presidiet skall göra detta främst genom möten med representanter i relevant nämnd, och 

börja med att kontakta presidiet i nämnden. Här bör presidiet välja en representant i taget, 

och börja med att få med sig dem på sitt förslag. Här bör presidiet ha ett väl utarbetat 

underlag, eller tydligt och enkelt förslag, och därefter boka in möten. Svarar inte relevant 

ordförande bör relevant viceordförande kontakts, och så vidare.  

Dessa möten kan bokas antingen genom mail och telefonsamtal till politiker, eller genom 

studentforum (se nedan). Om presidiet inte får kontakt med en politiker som är villig att 

driva frågan, bör presidiet kontakta andra organisationer som kan vara villiga att driva 

frågan med GFS. Här kan goda relationer med studentförbund, intresseorganisationer och 

andra kårer/förenade kårer hjälpa. Genom dem kan långsiktigt påverkan uppnås, och 

samma idéer och förslag upprepas i flera forum. Detta bör självklart göras oavsett respons 

på politiker.  

Regelbunden uppmärksamhet i media är en god sak, se nedan.  

Studentforum – Göteborgsstad  



Målet med studentforum är att driva igenom studentpolitik, och i det syftet träffa relevanta 

politiker som är intresserade av att driva frågorna. GFS skall i början av varje år uppmana att 

politiker bjuds in till varje möte, och att politikerna är beslutsfattare i de relevanta områden. 

När studentbostäder pratas om skall representanter från Byggnadsnämnden och 

Fastighetsnämnden vara närvarande, som exempel.  

På dessa möten skall GFS och kårerna ta upp problem som studenterna ser i området. Målet 

är att boka in ett möte med en enskild politiker efter studentforum för att driva igenom ett 

förslag, möjligen ett som uppkommit under studentforum. Målet skall alltid vara att hitta en 

specifik politiker som är villig att driva en fråga, och sen andra intressenter som kan ge stöd i 

projektet.  

Politiker bör få uppdrag i slutet av varje möte inför framtida möte på samma tema nästa år.  

Påverkan – Regionalt   

Regional påverkan bör bedrivas på dylikt sätt till lokal. När en specifik intressefråga för 

regionen finns är målet att få ett möte med en specifik politiker, för att lägga fram ett 

specifikt förslag med underlag.  

Under varje år hålls två Studentforum VGR, där GFS skall driva regional studentpolitik. GFS 

skall ha ett beredande möte med kårerna i regionen, och därefter försöka få dit relevanta 

politiker till mötet. Om detta inte är praxis skall GFS verka för att det blir det, så att varje 

studentforum kan resultera i en konkret handling och möte med politiker.  

Det utmanande med studentforum VGR är att forumet har hoppat runt mellan olika 

nämnder, och varit relativt ostrukturerat. Målet framöver är att få studentforum VGR att bli 

ett formaliserat möte med regionens politiker.  

Påverkan – Nationellt 

I vissa frågor vill GFS påverka nationellt. Detta gäller i dagsläget främst frågor om 

studiestödsystemet och friskvårdsbidrag, men kan också vara delar av 

studentbostadsfrågan.  

För att påverka nationellt bör GFS försöka ta kontakt med riksdagsledamöter som svarar 

mot Göteborg, antingen genom event som GFS anordnar (vid t.ex. rapportsläpp) eller vid 

andra event i Göteborg. Detta kräver en mer utvecklad mediebevakning än som i dagsläget 

görs, men att kunna boka korta möten med riksdagsledamöter när de är i stan hade varit en 

stor möjlighet.  

Förutom direkt interaktion med statsråd har GFS möjlighet att påverka partierna inför deras 

kongresser och stämmor. Detta dels genom direktkontakt med delegationerna som är nära i 

sina åsikter till GFS, och dels i samtal med olika samverkansorgan.  

Utöver direkt påverkan bör indirekt påverkan göras, med både debattartiklar och olika 

former av manifestationer som primära verktyg. Om dessa står nedan.  

 



Debattartiklar och media  

Debattartiklar kan vid flera tillfällen vara goda verktyg att lyfta frågor, och sätta GFS politik 

på agendan. Allt från lokala tidningar som GP och Göteborg direkt, till nationella tidningar 

som SvD och DN är relevanta för artiklar. Även mindre tidningar som olika studenttidningar, 

eller intresseorganisationers tidningar som Fackförbund, kan vara av intresse.  

En självklar användning av debattartiklar är att reagera på nyheter, som presidiet gjorde 

både vid frihamnsdagarna och vid CSN-räntan. Här finns fördelen att GFS och 

studentfrågorna kan få stor medial uppmärksamhet, då artikeln och åsikterna på så vis får 

nyhetsvärde. Efter debattartikeln om CSN-räntan publicerades kontaktades GFS av båda 

Expressen och GP, och blev även citerade i Aftonbladet och Bohuslänningen. Liknande 

uppmärksamhet är bra i GFS kärnfrågor som bostadspolitik och studiemedelsfrågor.  

När direkt påverkan inte funkar kan debattartiklar vara ett sätt att belysa att politiker är 

inaktiva och impotenta. Detta kan vara ett tveeggat svärd, då vi i längden vill att politiker 

samarbetar med oss. Det är en god idé att ta fram eller lyfta konkreta förslag först, men 

eftersom det lätt blir att förändringar inte sker kan denna typ av opinionsbildning vara ett 

bra verktyg.  

Oavsett vad bör debattartiklarna lyfta ett problem, och peka på en lösning. Då löser vi två 

saker med artiklarna samtidigt, dels sätter våra frågor på agendan, och ser till att våra 

åsikter hörs.  

Manifestationer  

Ett annat sätt att få medial uppmärksamhet är manifestationer. Får man ihop en större 

mängd människor som visar att de bryr sig om en fråga, så märker politikerna detta. 

Studentprotester är en ädel tradition, och något vi bör förvalta. Med runt 300 000 studenter 

i Sverige hade en signifikant andel kunnat framstå som en politisk makt, vilket över tid borde 

vara GFS mål.  

Studentpolitisk påverkansgrupp  

 Förutom manifestationer bör GFS försöka samordna politiskt intresserad studenter för att 

bedriva partipolitiskt obunden studentpolitik. Engagemang är vad som driver folkrörelser 

framåt, och att ta in ideellt engagerade studenter i organisationen hade förbättrat vår 

möjlighet att påverkar på stor front.  

En påverkansgrupp har möjligheten att göra en del saker som presidiet idag gör, men med 

fördelen att kunna fokusera på frågorna. Detta kan vara att gå på nämndmöten, skicka mail 

till politiker, synas och höras. Samtidigt kan det vara ett utrymme för studenter att diskutera 

och lära sig om sin egna politiska situation, och vad som kan göras för att påverka den.  

Diksussionsfrågor 



Ovan har en rad olika påverkansstrategiska tankar och verktyg lagts fram. De är av blandad 

karaktär, där presidiet hittills har arbetat med vissa väldigt aktivt, och andra endast börjat. 

Nu undrar presidiet:  

Finner ni alla verktyg effektiva eller bra? Bör vi fokusera på vissa, eller arbeta jämt över alla? 

Finns det ingångar vi glömt som ni vill lyfta?  

Här finns det även plats för allmänna tankar och feedback 
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Förberedelser inför studentforum – 
Studentbostadskrisen 
Onsdag den 24 november kommer GFS moderera studentforums bostadspolitiska debatt. 

Inför detta önskar vi i presidiet förbereda er som kommer representera stadens studenter. 

Under själva panelen kommer vi ha på plats representanter från studentbostadsstiftelserna, 

Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Byggutvecklingsavdelningen från Framtiden. 

Med deras expertis kommer vi kunna utreda och får svar på vilka utmaningar som finns med 

studentbostadsbyggandet idag och vad politiken behöver göra för att tillgodose 

era(studenters) intressen för stadens utveckling. I ”publiken” ihop med 

studentrepresentanterna kommer även representanter från sittande partier finnas med vilka 

är vår målgrupp för detta påverkansarbete.  

Om ni vill förbereda er och skapa an aktuell bild av studentbostadsfrågan inför studentforum 

får ni gärna läsa om hur frågan har utvecklat sig senaste åren under ”läsmaterial” nedan. Vi 

kan även rekommendera att ni som styrelseledamöter ser över era undersökningar och 

åsiktsprogram om ni vill se till att just era medlemmars åsikter lyfts. 

Paneldeltagare 

Martin Öbo, direktör Fastighetskontoret  

Henrik Kant, direktör Stadsbyggnadskontoret 

Joakim Wallin, VD Chalmers studentbostäder  

Magnus Paulsen, VD SGS studentbostäder  

Martin Blixt, chef för byggutveckling på Framtiden 

 

Läsmaterial 

Hur vill studenter bo - Studentbostadsföretagen 

Fastställda bostadsförsörjningsprogrammet 2022-2026 

Tre förslag för ett ökat bostadsbyggande i Göteborg 

Akut bostadskris för Göteborgs studenter 

Internationella studenter står utan bostadshjälp 

Göteborg vill satsa på studentbostäder 

Fler och billigare studentbostäder – om tillgänglighetskraven sänks 

 

Frågeställningar 

a. Studentbostadens definition – Är kommunen överens?  

i. Hur vill studenter bo?  

ii. Hyror 

https://studentbostadsforetagen.se/wp-content/uploads/2021/06/Hur-vill-studenter-bo.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/54B03F6ED13C3E60C125869600475DD3/$File/Handling_2021_nr_37.pdf?OpenElement
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/tre-forslag-for-ett-okat-bostadsbyggande-i-goteborg/?fbclid=IwAR3V-4VMbTSlFRS6CkZqK-GDcXVaRDFnvn4iEe5u81ql_u4n7t0_Utfya5I
https://www.gp.se/debatt/akut-bostadskris-f%C3%B6r-g%C3%B6teborgs-studenter-1.54417086
https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/internationella-studenter-st%C3%A5r-utan-bostadshj%C3%A4lp-1.56335441
https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/g%C3%B6teborg-vill-satsa-p%C3%A5-studentbost%C3%A4der-1.22912342
https://www.gp.se/debatt/fler-och-billigare-studentbost%C3%A4der-om-tillg%C3%A4nglighetskraven-s%C3%A4nks-1.32698340
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iii. Campusnära 

iv. Storlek och form 

v. Kringliggande infrastruktur 

 

 

b. Kvot studentbostäder som byggs i Göteborgs Stad  

i. Hur många bostäder kommer vi bygga nästa mandatperiod? 

ii. Hur många av dessa kommer vara studentbostäder? 

iii. Uppdatera gamla målbilder 

iv. Kommunicera behovet till Göteborgs Stads stadsplanering  

 

c. Markpriser i Göteborg – Hur kan Göteborg Stad kliva in och skydda sina medborgare?  

i. En nödvändighet för att hålla ned hyran 

ii. Vad säger Fastighetskontoret? 

iii. Vad gör de i Stockholm? 

 

d. Mål för framtiden – Ett löfte för studentbostäderna som är realiserbart inför nästa år 

 

Målet med detta studentforum 

Från paneldebatten är förhoppningen att politiker tar med sig en uppdaterad vild av 

studentbostadsbristen genom att frågeställningarna ovan diskuteras med syftet att klargöra 

missuppfattningar som finns idag. Konkreta förslag på åtgärder kommer tas uppunder den 

bostadspolitiska dialogen och politikerna kommer får chansen att lägga löften på att faktiskt ta vidare 

dem. Nästa år kommer vi sedan följa upp vilka av dessa löften som överlevde valåret.  
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Rapport från GBG7000+ 

Allmänt 

I samband med en konferens som arrangerades av lärosätena i Göteborg tillsammans med GFS 
har frågan aktualiserats ytterligare i regionen, och GBG7000+ startades. Målet är att vara årets 
studentstad 2025/2026 och inför detta mål måste bostadsgarantin för inkommande studenter 
förbättras. Presidiet modererade diskussionsgrupper bestående av lärosätena, byggbolagen, 
stiftelserna, Göteborgspolitiker, riksdagspolitiker från Näringsutskottet respektive Civilutskottet 
samt andra organisationer involverade i studentbostadsfrågan. Nedan följer en uppdatering på 
projektet med vad som har hänt och gjorts sedan STYM2 21/22.   

Direkt efter senaste styrelsemötet för GFS hölls årets första samverkningsmöte för GBG7000+. 
Deltagarna på mötet inkluderade GFS andre vice ordförande, VD:s för studentbostadsstiftelserna 
i Göteborg och representanter från projektets företagspartners. Under mötet fastställdes 
verksamhetsplanen, samverkansavtalet och teman för årets kommande samverkningsmöten. 
Temana för årets 5 samverkningsmöten kommer vara enligt nedan.  

Möte #1 - Uppstartsmöte för samverksningsgruppen 
Möte #2 - Samordning och inventering av byggsituationen i Göteborg med 
Fastighetskontoret 
Möte #3 - Uppföljning med kommunpolitikerna om utvecklingen av studentbostadskrisen 
under senaste mandatperioden 
Möte #4 - Studentstrategi, Studentkoordinator och Studentbostadens definition 
Möte #5 - Revidering av målsättningen för GBG7000+ 

För varje temamöte kommer relevanta tjänstemän, politiker och byggaktörer bjudas in för att 
tillsammans med samverkningsgruppen framställa åtgärder och beslut för att skynda på 
byggandet av studentbostäder. Det övergripande fokuset för året kommer vara det politiska 
påverkningsarbetet då det har senaste årens arbete indikerat att det är tydligare målsättningar från 
politiken som måsta fastställas för att förändring ska kunna ske. Mot slutet av året kommer vi att 
revidera målbilden för GBG7000+. Det är högst troligt att vi inte kommer nå upp till 7000 
inflyttningsfärdiga studentbostäder till 2026 samtidigt som antalet studenter i staden uppskattas 
ha utökat snabbare än prognosen från 2015.  
 
Markpris frågan har utvecklats sedan senaste mötet. Priserna fortsätter pressas upp av staden 
vilket indirekt höjer hyrorna för studenterna. Framtida projekt befaras att de får ställas in på 
grund av att hyrorna som kommer behöva sättas på nybyggnationer inte är rimliga i förhållandet 
till aktuella CSN nivåerna. Löpande möten har hållits med Studentbostadsföretagen, CSB och 
SSSB för att hantera situationen. Resulterande påverkansarbetet kommer börja syna i media inom 
kort.  
 
Inför det kommande studentforumet har presidiet tagit ansvar för att beredningen av en 
bostadspolitisk debatt med relevanta aktörer. De mest pressande frågorna i arbetet med 
studentbostäder kommer diskuteras med en expertpanel med hoppet att upplysa politiker om vad 
som behöver göras i framtiden för att uppnå hållbarhet.  
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Statusuppdatering: 
I fas för att bli klar i tid 
Svajigt utfall 
Befara ej bli klar i tid 

1 – GBG7000+ i GFS presidium 

Utvärdera att ha GBG7000+ samverkansansvarig i GFS presidiet med hänseende på resultat och 
arbetsbelastning.  

• En uppfattning om vad rollen samverkansansvarig börjar bildas och hur rekryteringen bör 

gå till inför nästa år diskutera inom presidiet.  

2 – Påverkningsarbete vid Göteborg stad 

A. Jobba med statsmän och politiker för att resurser ska allokeras till att hantera studentbostads krisen genom 
kommuns kommande budget för 2022.  

B. Accelerera hanteringen av bygglov hos fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret vid Göteborg Stad.  
C. Fastställa mål för studentbostäder i Göteborg genom en studentstrategi i kommunfullmäktige  
D. Införa reducerat markpris för byggen av studentbostäder i Göteborg 

• Inför det kommande valåret lyfts vilka förändringar som studenter önskar ske i staden. 

Åtgärder relaterade till studentbostaden har visat sig mer pressande än förväntat och 

markprisfrågan har tagit stort fokus. Framåt kommer återkoppling ske till partierna om 

deras budgetförslag och vi hoppas på positiva besked för hur vi jobbar vidare med 

markspriser i staden.    

3 – Inventera status för GBG7000+ för 2021/2022 

Mer exakt data är nödvändig för att kunna skatta nuvarande status i projektet och allokera satsningar korrekt 
inför framtiden. Genom kommunikation med fastighetskontoret och byggföretag i staden ska existerande 
dokumentation uppdateras och sedan meddelas via hemsidan GBG7000.se.  

• Särskilt krafttag i inventeringen anses nödvändig inom närmsta framtid. I och med ett 
ägarbyte av filareor över sommarmånaderna har den löpande inventeringen fallit efter. 
Detta leder till att övriga projekt riskerar att bli försenade i väntan på tillräckliga underlag.  

__________________ 

Jonathan Sjölander  

Samverkansansvarig 

GBG7000+ 



Rapport från GFS presidium 

Allmänt 

Sedan föregående styrelsemöte har GFS presidium fortsatt det studentpolitiska påverkansarbetet 

– med särskild fokus på CSN-räntan och studiestödsystemet – och haft kontakt med politiker 

från olika nämnder, student- och ungdomsförbund samt berett studentforum. Arbetet med att 

starta upp det studentpolitiska påverkansgruppen har även dragit i gång, där det i dagsläget finns 

en intresserad student (Dante Salehi från Sahlgrenska). Presidiet har även utvecklat en strategi för 

hur GFS ska kunna arbeta med studentpolitik. 

Ett presidiebeslut togs för att välja in en ny stiftelseledamot i RISH inför deras första 

verksamhetsårsmöte, där vice ordförande Avan Mirkhan valdes. På detta möte deltog även 

delegationsledaren från Göteborg Andreas Sjöö för Socialdemokraternas kongress, varpå tidigare 

kontakt utvecklades med fokus på CSN-räntan.  

Folkuniversitet väst höll en konferens i Karlstad under perioden, där GFS representerades. 

Mycket av diskussionerna kretsade kring folkbildning och demokrati, där frågan om 

omställnigsstöd och CSN-räntan lyftes ett par gånger.  

Rekryteringen för SGS styrelse har varit aktiv, bland annat för posten som vice ordförande och 

ledamot, där fyra studenter har sökt. Presidiet kommer nominera en andra vice ordförande, en 

ledamot och en suppleant. Därutöver har samarbetsavtal mellan GFS och SGS skrivits under. 

Vi har haft fortsatt regelbunden kontakt med SFS. SFS har gett stöd och råd för 

påverkansarbetet och diskuterat inför Socialdemokraternas kongress angående studiestödsfrågor 

och CSN-räntan. Kontakten med regionens studentkårer (från Högskolan Väst, Borås Högskola 

och Högskolan i Skövde) har påbörjats samt så har Presidiet inlett kontakt med 6S (GFS, SSCO 

och LUS). 

Skiftet – partipolitiskt oberoende medborgarrörelse – tog kontakt med GFS med anledning att 

planera en manifestation mot S beslut angående CSN-räntan. Skiftet försöker engagera 

studenter/kårer/högskolor runtom i landet för att hålla i manifestationerna. Vi i Presidiet tyckte 

att detta låter som ett gott initiativ och planerade att hålla i en den 8:e november, med anledning 

inför interpellationsdebatten med Matilda Ernkrans den 9:e november. Formatet för aktionen är 

i skrivande stund osäkert, och förmedlas muntlig på styrelsemötet.  

Angående  

Planer framöver  

Framåt kommer presidiet att fokusera på tre stora områden. Detta kommer vara fortsatt 

underlagsarbete och påverkan gällande markpriser i Göteborg, underlag för studentsamordnare i 

Göteborg, och att etablera regelbunden kontakt med student och ungdomsförbund i staden. 

Konkret kommer detta innebära en artikel om markpris samt debatt på studentforum, en rapport 

för studentforum 3 om studentsamordnare, samt att lyfta CSN-frågor på förbundets stämmor. 

 



Statusrapportering: 

! - Bra 

! - OK 

! - Inte så bra 

Göteborgs Förenade Studentkårer –  

Verksamhetsplan 2021/2022 

Verksamhetsplanen har sitt ursprung i visionen för Göteborgs Förenade Studentkårer med 

tillhörande uppdrag. 

1 – Göteborgs Förenade Studentkårer skall ha en stabil organisation 

För att vara en effektiv organisation som agerar på en föränderlig arena tillsammans med många 

olika aktörer behövs en stabil grund med tydliga värderingar. Göteborgs Förenade Studentkårers 

styrdokument ska vara levande dokument som speglar organisationens medlemmars åsikter. 

För verksamhetsåret 2021/2022 är följande verksamhetsplanspunkter aktuella inom detta 

område: 

A – Göteborgs Förenade Studentkårer skall stabilisera långsiktigheten för organisationen 

genom att utarbeta rutiner för kommunikation kring rekrytering eller andra nyheter via 

hemsida eller sociala medier 

• GFS har fortsatt närvaro på sociala medier, där vi har delat relevanta debattartiklar 

och bland annat rekryterade till SGS. Vi har även ställt upp på intervjuer på 
Expressen och GP samt har blivit citerade i Aftonbladet och Bohusläningen.  

B – Göteborgs Förenade Studentkårer skall göra en översyn av styrdokument och vid 

behov revidera Stadga, Åsiktsdokument, Arbetsordningar inom GFS 

•  Här har arbete påbörjats.  

 

C – Göteborgs Förenade Studentkårer skall utvärdera för- och nackdelar med tre poster i 

presidiet 

• Diskussioner kring detta har påbörjats. Preliminärt anser vi att Presidiet bör ha två 

(2) st heltidsanställda i GFS Presidium. 

 

 

2 – Göteborgs Förenade Studentkårer skall vara en tydlig 

intresseorganisation, med ett starkt varumärke och starka relevanta 

kontaktnätverk 



Göteborgs Förenade Studentkårer skall vara en tydlig röst i den offentliga debatten i de frågor 

organisationen driver och bevakar. Göteborgs Förenade Studentkårer skall även arbeta för att 

göra Göteborgs studenters röst hörd i de politiska samarbeten där Göteborgs Förenade 

Studentkårer ingår, eller vinner inträde.  

För verksamhetsåret 2021/2022 är följande verksamhetsplanspunkter aktuella inom detta 

område: 

D – Göteborgs Förenade Studentkårer skall starta upp arbetet med den studentpolitiska 

påverkansgruppen 

• En första kontakt har inletts med en engagerad student från Sahlgrenska (Dante 
Salehi).  

E – Göteborgs Förenade Studentkårer skall verka för att SGS inför krav på kårmedlemskap. 

• Punkten är frusen. 

F – Göteborgs Förenade Studentkårer skall möta den regionala utvecklingen genom dialog 

med de andra kårerna i Västra Götalandsregionen 

• Presidiet har haft vidare kontakt med studentkårer i VGR däribland med 
Högskolan Väst, Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås.  

G      – Göteborgs Förenade Studentkårer skall undersöka gemensamma verksamhetsområden 

mellan sina medlemskårer t.ex. idrottsutskott, festarrangemang eller jämlikhet 

• Arbetet fortgår på olika håll, bland annat med “Studentiaden” med Gyllenhammar. 

3 – Göteborgs Förenade Studentkårer skall arbeta för att Göteborgs 

studenter skall kunna studera utan att behöva oroa sig för sin hälsa eller 

ekonomiska situation. 

Göteborgs Förenade Studentkårer skall verka för att studenter ska ha ekonomiska 

förutsättningar till dräglig levnadsstandard utan att tvingas arbeta utöver studierna.  

Göteborgs Förenade Studentkårer skall hålla sig à jour med nationella kampanjer rörande sociala 

trygghetssystem för studenter samt delta och argumentera utifrån en lokal och regional 

ståndpunkt.  

För verksamhetsåret 2021/2022 är följande verksamhetsplanspunkter aktuella inom detta 

område: 

H – Göteborgs Förenade Studentkårer skall verka för ett friskvårdsbidrag för studenter 

• Punkten har tagits upp med olika politiska representanter, men ingen aktiv 
politikutveckling har gjort 

I – Göteborgs Förenade Studentkårer skall verka för ett studiemedel anpassat efter 

studenters behov, kostnader och levnadssituation  



• Presidium har fortsatt vara involverade i CSN:s räntesmocka, bland annat genom 
debatter men även genom att planera en manifestation mot detta tillsammans 

med Skiftet. 

J – Göteborgs Förenade Studentkårer skall påverka Göteborg Stad att erbjuda bokningar till 

låg taxa för studentorganisationer 

• Kontakt har etablerats med idrott- och föreningsnämnden. Under ett telefonmöte 
mellan GFS presidier och nämndens ordförande Magnus Berntsson(KD) 

diskuterades frågan historik samt tidigare utredningar. Kontentan från mötet var 

att frågan definitivt bör lyftas igen från politikens sida. GFS sammanställde för 
och motargument i frågan om låg taxa för studentföreningar och skickade in till 

nämndens ordförande och hoppas på positivt besked i form av en reglementes 
ändring inom kort.  

K – Göteborgs Förenade Studentkårer skall verka för åtgärder som förbättrar den psykisk 

hälsan hos studenter 

• En debattartikel om ämnet författades inför Socialdemokraternas kongress, men 

blev tyvärr inte publicerats. Materialet kan komma att användas senare, 
förslagsvis när nya studenter söker in till högskola och universitet.  

4 – Göteborgs Förenade Studentkårer skall arbeta för att Göteborgs 

studenter skall ha tillgång till en bostad med rimlig hyra under hela sin 

studietid. 

Bostadssituationen i Göteborg är svår för studenter, då det är brist på bostäder och studenter är 

en ekonomiskt svag grupp. Göteborgs Förenade Studentkårer har definierat vad som är en rimlig 

hyra för en student i sitt Åsiktsdokument. Göteborgs Förenade Studentkårer bevakar och 

påverkar bostadssituationen genom deltagande i flera samverkansgrupper. Det är viktigt att få 

politiker i staden att lova fler bostäder, samt att följa upp deras vallöften. 

För verksamhetsåret 2021/2022 är följande verksamhetsplanspunkter aktuella inom detta 

område: 

L – Göteborgs Förenade Studentkårer skall aktivt arbeta med GBG7000+ 

• Första samordningsmötet för GBG7000+ hölls direkt efter senaste styrelsemötet. 
Där fastställdes verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2021/2022, ett nytt 
samverkningsavtal och teman för årens samordningsmöten. Handlingar från 
detta möte har skickats ut till styrelsen. Möten hålls nu löpande med 

studentbostadsföretagen, fastighetskontoret och Studentbostadsföretagen inför 

nästa GBG7000+ mötet där uppföljning av fastighetskontorets struktur och 
markanvisningar kommer vara i fokus.  

M – Göteborgs Förenade Studentkårer skall verka för en definition av studentbostad 

• Definitionen av en studentbostad är en förutsättning för att effektivare driva 

dialoger om studenternas bostadsbehov. Politiker, tjänstemän och andra aktörer 
är överens om nyttan med att fastställa denna definition. Nästa steg i arbetet är 

att ihop med stadsbyggnadskontoret formulera definitionen i deras styrdokument 



och sedan rösta fram en definition som alla relevanta parter är överens om 

uppfyller studenternas behov.  

5 – Göteborgs Förenade Studentkårer skall bidra till att göra Göteborg till 

en attraktiv studentstad 

GFS ska verka för att göra Göteborg mer attraktiv som studentstad. Att stärka Göteborg som 

studentstad är en viktig fråga som både stärker studentföreningarna, staden och regionen samt 

även Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.  

För verksamhetsåret 2021/2022 är följande verksamhetsplanspunkter aktuella inom detta 

område: 

N – Göteborgs Förenade Studentkårer skall verka för att Göteborgs Stad inför en 

studentsamordnare 

• Underlag för Införande av studentsamordnare kommer vara klart till stym4. Gäller 
även punkt O. 

O – Göteborgs Förenade Studentkårer skall verka för att ta fram en studentstrategi för   

Göteborg Stad 

P – Göteborgs Förenade Studentkårer skall verka för att Göteborg blir årets studentstad 
2025/2026 

• Vår primära målsättning med årets studentstad 2025/2026 har varit hårt anknutet 

till GBG7000+. Prognosen i dagsläget är att GBG7000+ inte kommer gå i hamn, 
vilket försvårar arbetet med att bli årets studentstad. I arbetet med 

studentstrategin används målsättningen för årets studentstad som referens till 
strategins olika åtgärdsområden.  

Q       – Göteborgs Förenade Studentkårer skall verka för kårgemensamma arrangemang 

• GFS inväntar kandidater från samtliga kårer för Academic Pride 

• Idrottsutskottet har haft ett initierande möte med representanter från kårernas 

idrottsföreningar, Fysiken och Sveriges Akademiska Idrottsförbund. Det nya 
utskottet ska härnäst samlas för att fastställa en vision och en ansvarsfördelning 

för ett potentiellt Göteborgs Mästerskap.  

 

  

 

 

 



Rapport till Ägarna från GSF AB med döttrarna Fysiken och Akademihälsan 
 
Vi kommer inte att sända resultat och balansräkningar till ägarna i denna rapport. Då vi bytt 
medlemssystem och kassasystem i Fysiken har det gjort att redovisningen för denna period varit 
svår att få fram i normal tid. Är bara perioden juli till september klar. 
Årsbokslutet är i slutskedet och sänds ut separat, i samband med stämman. 
 
Det ackumulerade resultatet för koncernen (alla tre bolagen) avseende juli-sep landar på -1 158 
Tkr mot 343 Tkr för samma period fg år. Budgeterat för samma period var 615 Tkr. 
 
Skatter och avgifter så som t.ex moms är redovisade och inbetalda till Skatteverket 12 Oktober 
2021 för samtliga bolag. 
 
Fysiken  
Ackumulerat resultat för perioden juli-sep landar på –1 082 Tkr mot +334 Tkr fg år (inkl. stöd 
och hyresnedsättningar). 
Ackumulerad omsättning för perioden juli-sep landar på 11,2 Mkr mot 12,1 Mkr fg år. 
Budgeterat var 13,5 Mkr. 
  
Kommentar:   
• GG får 100% hyresrabatt för juli-sep. Minskar kostnaderna och förbättrar resultatet med 435 

Tkr per månad (ej budgeterat). 
• Vidarefakturering av lönekostnader (juli-sep) i GSF AB, bokförs som konsultarvode i Fysiken 

(ej budgeterat). 
• Lägre försäljning på korten. Autogiro är ca 326 Tkr under budget. 
• Lägre försäljning på klätterartiklar, ca 95 Tkr under budget. 
• Lägre försäljning på kurser för motionärer, ca 44 Tkr under budget. 
• Högre ledbyggararvoden, ca 11 Tkr över budget. Timanställd personal 49 Tkr över budget. 
  
Anläggningarna visar blandade resultat enligt nedan. 
 
Resultat före skatt, Sept  (Tkr) 
GG 328 
KT -230 
KLS -178 
KLP -258 
KLC    297 
LH -114 
  
 
Verksamheten 

• Implementeringen av Appen pågår och vi har ca 30 % av medlemmarna som redan laddat 
ner appen. Positiva reaktioner i stort. Vi skulle vilja få mer feedback på vad som kan 
förbättras. Utveckling går vidare och nästa steg kommer inom 2-4 månader. 

• Padel har nu bokningar enligt investeringsbudgeten. 
• Avseende separerar Partille och Sisjön från Studentverksamheten har vi inte fått ok från 

våra hyresvärdar ännu. Vilket gör att förändrings har flyttats framåt i tiden. 



• Lindholmens framtid kommer att utvärderas vilket studentvärde den har i förhållande till 
lönsamheten och detta arbetet skall vara klart kring årsskiftet för att ha tid att ev anpassa 
erbjudande mm. 

 
   
Akademihälsan 
Akademihälsans resultat för September -52 Tkr mot budgeterade -55 Tkr. 
 
Kommentar:     
• Övriga intäkter avser vidarefakturering av lokalkostnader till Fysiken 
• Ackumulerat resultat landar på -160 Tkr mot budgeterade -185 Tkr. 
• Hyreskontraktet avslutas per 31 december 2021, då är bolaget vilande om inte en omstart sker. 
 
Verksamheten 

• Arbete med att ta fram Akademihälsan version – Vårdcentral har påbörjats. Se bifogad pdf. 
                         
GSF AB 
GSF:s resultat för September -32 Tkr mot 57 Tkr fg år för samma period. Budgeterat för Sep var 
121 Tkr. Ackumulerat resultat 84 Tkr mot budgeterade 364 Tkr. 
  
Kommentar:   
• GSF ger 100% hyresrabatt till Fysiken under juli-sep (ej budgeterat).  
• I övriga intäkter är det uppbokat: 

preliminärt hyresstöd (50%) från Länsstyrelsen 
innefattar även fakturerade lönekostnader till Fysiken (juli-sep).  

 
Verksamheten 

• Att söka stöd avseende hyran ger koncernen ett förbättrat resultat (tillskott) om ca 210Tkr 
per månad för perioden: juli, aug, sept (totalt ca 600.Tkr) 

• Arbete med att driva ta detaljplanen går långsamt då Stadsbyggnadskontoret (SBK) ställer 
in möte efter möte pga interna problem. Dock har vissa utredninger mm påbörjats och 
kostnaderna för projektet kommer att öka under året. 

• GSFAB/Fysiken har fått förfrågan från friidrottsförbundet om man vill driva det gym som 
de avser att bygga vid Slottskogen i samband med deras träningsanläggning som ersätter 
den som brann ner för två somrar sedan. Vi utreder om vi har intresse och om läget är bra. 
Vi kommer att presentera ett beslutsunderlag för styrelsen i GSFAB och Fysiken då vi 
kommit ett steg längre i processen. 

  
 
Med vänliga hälsningar 
Mikael Gyllenhammar 
Ordförande 
GSF AB m.fl. 



Vårdcentral
Student & Akademiker

Beslutsunderlag till styrelse möte den 30 september 2021



Innehållsförteckning

• Inledning

• Bas & värderingar för Student vårdcentral

• Fakta

• Alternativa Vårdcentralens - inriktning

• Investeringsbehov & Uppstartskostnader

• Tidplan

• Summering 

• Förslag till beslut 



Inledning

• Gruppen (Emma, Ann-Sophie och Mikael) har haft 2 gemensamma 
möten samt några avstämningar mellan dessa möten.

• Vi har haft möten & kontakt med två externa personer
• Anders Wahlberg, Leg. Psykolog,  ordf. i Psykologförbundet

• Joakim Bergström, Läkare

• Båda har startat upp verksamheter inom vårdsektorn.

• Denna presentation är ett steg i att få fram ett komplett 
beslutsunderlag för om det är värt att starta upp en vårdcentral som 
har till syfte att vända sig mot studenter i huvudsak eller enbart.

• Ett förslag till beslut läggs fram som summering



Värderingar & bas
• Verksamheten skall inrikta sig på:
• Studenter i första hand
• Akademiker i andra hand
• Övriga

• VC skall drivas för att generera vinst & vinsten skall
• Återinvesteras i verksamheten
• Nyttjas för att förbättra studenternas kunskap om hur friskvård, hälsa och välbefinnande gagnar studieresultatet

• Driftsform kan vara AB, stiftelse eller annat beroende på intressenterna som är grundare
• Verksamheten är Göteborgsbaserad



Fakta
• Lokaler för en vårdcentral har höga krav betydligt högre än tidigare A-Hälsan

• Specifikation finns i vårdguiden för VG-regionen

• Utrustning för en Vårdcentral kostar ca 1.5-2.0Mkr 
• britsar, mätinstrument, programvaror, datorer mm

• Bemannings kravet: läkare samt sköterska/sköteskor.
• Dessa behöver inte vara fulltid men VC måste kunna säkerställa de åtaganden som är som krav
• VG-Regionens krav måste uppfyllas genom egen personal eller via avtal med underleverantörer.

• En uppstart avseende bemanning kan ske utifrån behovet, dvs vi kan öka antalet anställda utifrån efterfrågan och antalet patienter

• Framgångsfaktorer för lyckade privata VC är kundkontakten och högkvalitativ vård.
• ”Självklart” för oss men inte så självklart för alla



Fakta
• Man kan inte neka någon att skriva sig på en VC utan det får man ”styra” med rätt information så att patienterna väljer 

utifrån deras intresse och vilja

• För den som vill djupdyka i detta https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-
vardcentral/krav--och-kvalitetsbok-vg-primarvard/ Det är minst sagt en djungel så den som skall vara 
verksamhetsansvarig bör vara någon som har erfarenhet av vårdcentral och gärna privat sådan
• Detta för att vi skall kunna starta upp på ett effektivt sätt.

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-vardcentral/krav--och-kvalitetsbok-vg-primarvard/


Alternativ Studenter, enbart
• Fördelar

• Ej så sjuka
• Vi kan få ej listade studenter som söker vård hos oss om de känner till oss och ”ser” oss
• De drabbas mer av psykisk ohälsa (Detta har vi erfarenhet av)
• Vi kan inrikta oss på de som är listade på andra vårdcentraler

• Välja rätt läge rent geografiskt – student flöden!

• Nackdelar
• Kan vara svårt att rekrytera personal

• Läkare normalt vill vara delägare i en privat VC

• Låg ersättnings
• Listade ca 700-900kr
• Även låg ersättning för vård av icke listade patienter

• Kan vara så att vissa månader är ”studenten” på annan ort och skadar sig….
• Man får/kan inte avlista- patieter vilket gör att vårt fokus och utbud på sikt kommer att behöva kompletteras
• Kan vara så att vissa månader är ”studenten” på annan ort och skadar sig vilket gör att vår VC får betala till den vårdande VC



Alternativ Studenter & Akademiker
• Fördelar

• Ej så sjuka
• Vi kan få ej listade studenter som söker vård hos oss om de känner till oss och ”ser” oss
• De drabbas mer av psykisk ohälsa (Detta har vi erfarenhet av)
• Vi kan inrikta oss på de som är listade på andra vårdcentraler ( välja rätt läge geografiskt)
• Homogen grupp
• Marknadsmässigt – kan vi inrikta oss på studenter i Gbg samt akademiker inom Gu och Chalmers
• Väl etablerad är det en stabil verksamhet

• Nackdelar
• Kan vara svårt att rekrytera personal
• Låg ersättnings för studenterna

• Listade ca 700-900kr
• Även låg ersättning för vård av icke listade studentpatienter

• Kan vara svårt att hålla en så smal nisch
• Kan vara så att vissa månader är ”studenten” på annan ort och skadar sig vilket gör att vår VC får betala till den vårdande VC



Alternativ Öppen VC
• Fördelar

• Bättre intäkt per patient och därmed bättre lönsamhet

• Väl etablerad bra lönsamhet

• Nackdelar
• Hård allmän konkurrens då vi ses som en konkurrent på ett annat sätt

• Svårt att rekrytera läkare

• De vill gärna vara delägare i en privat VC



Intäkter
• VG-regionen/landstinget har en komplex modell för ersättningen till vårdgivaren, syftet är att det inte enkelt skall gå att kringgå systemet och 

därmed fuska till sig vårdpengar

• Intäkterna baseras grovt på följande parametrar:
• Listade patienter varierar beroende

• Var man är bosatt, Ålder, Tidigare sjukdomsbild mm

• Vård
• Vilken sjukdom det är
• Ålder, Boendeort, Mm

• Om man är listad på den vårdcentral man får vården eller ej ( högre taxa om man inte är listad på den VC som man erhåller vården på. Dock 
belastas den Listade VC med en ”straff” avgift
• Detta medför att man inte innan kan göra en säker kalkyl (sådan kalkyl som vi tekniker/ekonomer är vana vid) utan vi måste ha erfarenhet av uppstart/drift av en 

VC tidigare.



Intäkter
• Intäkten varierar från ca 700kr – 3.500 kr per listad patient och år (studenter i den lägre delen)

• Patient behov i antal: Det kommer att krävas mellan 3.000-5.000 listade patienter för att gå runt.

• Då man kommer över ett brytpunkten för lönsamhet genom antal patienter & vårdtillfällen är det stabilt lönsamt

En grov kalkyl ger att omsättningen för ca 4.000 listade patienter samt vårdersättning
ca 7-9Mkr med en vinstmarginal om ca 3-6%. 

Vinstmarginalen ökar med omsättningen då lokalerna är en stor del av kostnaderna vid en låg omsättning 

De två rådgivarna Anders & Joakim säger båda att väl uppe och rullar är det en stabil vinstgenerator



Investering – uppstartskostnader
• Lokalen skall anpassas vilket gör att det blir en hög hyra eller egen investering 
• Investeringens storlek 2-6MKr varierar beroende på lokal/läge/fastighetsägare mm

• Inventarier så som britsar, programlicenser, datorer, instrument mm 1.5-2.0Mkr

• Löner initialt för Verksamhetsansvarig/Läkare/Sköterska

En bedömning av kapitalbehovet är 6-10Mkr



Tidplan 2021-2022
• Steg 1 Nu till December 21

• Ok från Ägarna – GSF/Chalmers studentkårs företags grupp & GFSAB att gå vidare
• Utarbeta Affärsplan, Vision, Mission, förslag på ägande form, lokaliserings alternativ mm
• Fördjupad kalkyl & därmed verifiera om valet av patient grupp är realistiskt
• Kontakt med GU & Chalmers avseende hjälp med finansiering

• Beslut – December 21 eller Januari 22
• Beslut om att gå vidare utifrån affärsplan & finansieringsalternativ
• Om lokalisering

• Steg 2 föreberedelsfas
• Säkerställa finansieringen för uppstarten enligt framtagen plan i steg 1
• Rekrytering av Verksamhetschef
• Påbörja den verkliga etablerongen

• 2022 – Driftstart hösten!



Summering
• Investerings/kapitalbehovet är ca 6-10Mkr innan positivt kassaflöde

• Vi kan nischa oss mot studenter men det är:
• Svårare att få det lönsamt
• Större risk än en ”blandad” VC
• Lokaliseringen är viktig i lönsamheten

• Verksamhetsansvarig är nyckeln till framgång
• Läkare är en fördel men ej nödvändigt, dock svårt att rekrytera den typen av läkare med det dubbla drivet

• Behovet av stöd från
• Studentkårerna för att verkligen komma åt studenterna är nödvändigt
• GU & Chalmers

• Väl uppstartat och nivån på >4.000 listade patienter så är det en lönsam verksamhet



Besluts förslag
• Styrelsen i AH beslutar att:
• Fortsätta planeringen i form av att utarbeta en komplett affärsplan för en Vårdcentral med inriktningen Studenter & Akademiker

• Kostnaden för framtagande av affärsplanen, kalkyler mm bedöms vara ca 150.000kr för steg 1 fram tills beslut

• Styrelseordförande får i mandat att driva frågan till GSFAB samt dess ägare GFS och Chalmers Studentkårs Företags grupp
• För att få deras medgivande och gillande att gå vidare enligt föreslagna planen i detta underlag

• Att styrelseordförande blir ansvarig att driva projektet och blir ersatt för detta av GSF AB
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