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Protokoll
Sammanträde med GFS styrelse 4 – 2021/2022
Tid:
16 December 2021, 09:00 (beräknad sluttid 12:00)
Plats:
Teams
Närvarande: Jack Vahnberg, GFS ordförande
Fred Andersson, Suppleant Chalmers Studentkår
Lovisa Eriksson, Ledamot Chalmers Studentkår
Petter Midholm, Ledamot Konstkåren
Linus Olsson, Ledamot Handelshögskolans i Göteborg studentkår
Oliva Lina, Suppleant Handelshögskolans i Göteborg studentkår
Elina Falsafi Tonekaboni, Ledamot Sahlgrenska Akademins Studentkår
Araz Farkosh, Ledamot Göta Studentkår
Mathilda Bandarian, Suppleant Göta Studentkår
Preliminärer (§§ 1)
§1.1.
Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat 09:04
§1.2.

Val av mötesfunktionärer
Presidiet föreslår:
Jack Vahnberg till mötesordförande
Fred Andersson till mötessekreterare
Araz Farkosh till justerare
Elina Falsafi Tonekaboni till justerare
Styrelsen beslutar
att välja
Jack Vahnberg till mötesordförande
Fred Andersson till mötessekreterare
Araz Farkosh till justerare
Elina Falsafi Tonekaboni till justerare

§1.3.

Godkännande av föredragningslista
Presidiet föreslår
att godkänna mötets föredragningslista
Styrelsen beslutar
att godkänna mötets föredragningslista

§1.4.

Föregående mötesprotokoll

Bilaga 1
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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: Jack Vahnberg
Vi har haft studentforum och ett lyckat sådant. Politiker, tjänstemän och
representanter för bostadsbolag. Jonathan och Avan kan tyvärr inte närvara och
presentera. Vi får ta detta senare. Det har även förhandlats ny hyra.
Fråga: GBG7000+ och markpriser
Tveksamheter angående markpris/arrende men detta beslutet togs innan de lagar
som nu är igång trädde i kraft.
Fråga: Punkt K, Verka för åtgärder för att motverka psykisk hälsa
Den kommer bli gul eller grön efter nästa studentforum då det mest planerats.
Fråga: Punkt O, studentstrategi Göteborgs stad
Vill prata mer om kravlista från studenter. Svårt att göra och får troligen läggas större
kraft på framöver.
Fråga: Akademic Pride och Akademiska spelen
Avan har drivit frågan. Ingen uppdatering detta möte
Fråga: Politisk påverkan, hur har det känts för presidiet?
Speciellt i början var det steep learning curve. Speciellt inom interaktion med media
och politiker. Har landat i vad vi vill göra och prata med samt vilka vi kan samarbeta
med. Finns många påverkansmetoder vi i GFS kan hjälpas åt med.
§2.2.

Rapport från SGS

Föredragande: Linus Collentine

Rapporten är utskickad och det har varit ett helt okej år trots sällsynta vakanser.
Fråga: Hyresförhandling
Förra året gjorde hyresrättsföreningen ett tag med att fördröja processen där de ville
ha 0 ökning vilket inte var realistiskt.
Det är lite bättre i år utan det har öppnats upp. Har inte sett ut så här i resten av
landet. Det är här i Göteborg de har varit superhårda. Men SGS försöker skynda på
det. Det är inte för SGS skull utan för studenternas bästa att minimera förhalning av
beslut.
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§2.3.

Rapport från Kårerna

Föredragande: respektive kårer

Konst Petter: Jobbar mycket med arbetsmiljö och fakultet. Enkätundersökning för att
komma igång och kunna driva frågan. Arbetar på med lokaler och vissa
omorganiseringar för program. Scen och musik flyttar ut till olika delar av stan.
Startat ett doktorandforum och att de ska organisera sig.
Vi har haft evenemang och Julfest och GU gör lite speciella tolkningar som säger att
vaccinationspass bryter mot grundlagen så vi har inga evenemang över 100 pers.
Handels Linus: Utmaningar inom ombyggnation med läcka. Även ett julbord och
arbetsmarknadsmässa som var anpassat till restriktioner. Angående tolkningen så har
vi en annan bild.
Vi arbetar med överlämning och fyllnadsval för utbildningsansvarig.
Arbetat med studieplatser då bibliotek stängs ner. Lobbyar för mer platser.
Göta Araz:
Studieplatser, samhällsvetarbiblioteket stängs ner och vi försöker ta reda på läget. Det
fanns inga planer och var i GP häromdagen. Har kontakt med alla nivåer inom GU.
Arbetas med lösningar inom GU.
Våra vanliga events, Göta gröt.
Även fokus på arbetsmiljö och intern samt en organisationsutredning där vi anställt
bolag för att se över vår struktur och se resultatet.
Angående vaccination har vi tagit ett eget beslut då vi anser att lärosäten inte har med
det att göra. Vi använder vaccinationspass vid över 100 pers då vi är en annan
sammanslutning. Vi har också en inspark på gång snart.
Angående vaccinationsbevis har vi utgått från de som är allmänna sammankomster
och event. Målet är ju att minska smittspridning och ta hand om event på samma sätt
som allmänheten. Sektioner har även möjlighet på vaccinationsbevis på tillfällen under
100 personer. Aningen motstånd från anti-vaxers.
Sahlgrenska Elina: Vår studiesociala ansvarig har hoppat av och kommer inte vara
med. Försöker hitta lösning. Vi som har ansvar för utbildning får hoppa in lite på det
studiesociala. Renoverar vårt kontor pga radon. Golv och väggar renoveras.
Har valt att använda vaccionationspass på event över 100 även om vi inte behöver.
Samordnar utbildningsråd och ger dem bättre förutsättningar och koppla ihop olika
frågor för att få råden starkare.
Aktiva i frågan angående ”minskade examinationstillfällen”.
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Chalmers studentkår:
Handels: Tillsatt 1 feb
Göta: Val 9e april
Konst: FuM april/maj
Sahlgrenska: april/maj
§2.4.

Övriga rapporter

Beslutsärenden (§§3)
§3.1.
Verksamhetsberättelse 2020-2021

Bilaga 2

Anställning föregående år för projektledare för GBG7000+
SUS – ansvar där Chalmers tog över, drevs i studentforum angående att få gå på
varandras evenemang.
Drev även frågan att Göteborg borde bli Sveriges studentstad 2025/26.
Mycket prat med Västtrafik och enkelbiljetter då mycket sker. Även undersökt
möjligheter till att cykla. Finns ett projekt vid namn ”cykelstaden”
Vi försökte även få till låg taxa för motionshallar och sportevenemang.
GFS startade GSF för att få koll på akademihälsan och Fysiken.
Förra året gjordes nyemission i GSF och kårerna har blivit ägare.
Bolagens framtid ska inte bli lidande om GFS får problem.
Ekonomi:
Resultat ser negativt ut men det beror på nedskrivningar. Utan dessa följdes budget
enligt plan.
Fråga: Projektledare GBG7000+
Den anställde var Billy Jörgensen och drev frågan om kontaktnät och driv för att
projektet inte skulle rinna ut i sanden. Detta för att sköta allt och arbeta med
överlämning och återkoppling när rollen återlämnades till GFS presidium.
Fråga: Beredningsmöte
Vem gör saker mellan möten? Borde ju delas ut uppgifter så att saker drivs framåt.
Målet på beredningsmötet var att diskutera vad som skett och vilka handlingar som
behöver tas framöver. Mer proffsigt och diskussionsmässigt. Detta för att förbereda
underlag och rapporter eller ordna en workshop.
Åsa Önfelt (PWC) föredrar Årsredovisning och revisionsberättelse för Göteborgs
Förenade Studentkårer.
Fråga: Verksamhetsrevisor
Har inte anställts på några år. Borde kanske rekrytera någon som känner till GFS
verksamhet alternativ se över styrdokument för att justera för vad som faktiskt görs.
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Har inte varit prioriterat under föregående år då budget och verksamhetsplan har
behövts fokuseras på.
Påpekas att alla ska signera idag så att även revisor kan göra det.
Styrelsen beslutar
att Godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna
§3.2.

Fastställande av resultat 2020-2021

Bilaga 3

Styrelsen beslutar
att fastställa resultatet för 2020-2021 i enlighet med årsredovisningen
§3.3.

Beslut om ansvarsfrihet
Bilaga 4
Styrelsen beslutar
att Bevilja ansvarsfrihet till styrelsen 2020-2021

§3.4.

Underlag för studentsamordnare
Bilaga 5
Styrelsen beslutar
att Godkänna underlaget, lägga det till handlingarna samt skicka vidare
det till studentforum

§3.5.

Val av suppleant Folkuniversitet Väst

Bilaga 6

Ordningsfråga: Om invalsprocessen angående direkt rekrytering eller öppen ansökan.
Olivia Lind: Skulle vara relevant att ha en öppen sökning och därmed i studenternas
intresse att ha bred sökning.
Petter Midholm: Kan vara bättre att sprida ut kunskapen över flera personer.
Möjligt förslag: Öppen ansökan till Folkuniversitets styrelse och att detta sker innan
nästa möte så kandidater kan ansluta och delta i möte.
Vad är rollen i Folkuniversitetets styrelse?
Araz Farkosh: Mer personval än representationsval. Därför kan det vara rimligare med
öppet val snarare än inval av GFS ledamöter.
Jack Vahnberg: Det är inte i lika hög utsträckning fokus på rent studentdriven agenda.
Målet med att sitta med hade varit att knyta ett närmare samarbete.
Behövs en person till redovisning inför nästa möte. Kan göras fyllnadsval för en kort
period.
Föreslag som ligger är att lägga ut en öppen ansökan samt att kommande GFS (planerat
3e februari) möte tidigareläggs en vecka för att hinna bereda ansökan inför
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Folkuniversitets styrelsemöte.
Styrelsen beslutar
att bordlägga val av suppleant samt val av Verksamhetsrevisor för Folkuniversitet Väst
till nästa styrelsemöte, samt tidigarelägga detta möte till 27e januari.

Styrelsen beslutar
att Välja Jack Vahnberg till Suppleant för Folkuniversitet Väst
§3.6.

Val av Verksamhetsrevisor Folkuniversitet Väst Bilaga 7-8
Styrelsen beslutar
att Välja Wenjin Yuan till Verksamhetsrevisor för Folkuniversitet Väst

Paus

Diskussionsärenden (§§ 4)
§4.1.
Debatt om studentpolitik

Bilaga 9

Mathilda Bandarian:
Aningen skeptisk. Det bra med kårengagemang och GFS samarbete är att det är skiljt
från politiskt arbete. Det finns risker med att involvera de politiska studentförbunden
då de är mer färgade av sina redan åsikter. Om förbunden vill ha en debatt kan de
anordna den själva.
Araz Farkosh:
Bra ide men ser det som något som är utanför GFS område. Det är en tunn linje med
vad som kan ske under ett år. Kanske inte faller inom GFS område i mina ögon. Jag
känner att det politiska arbetet är mer fokus på stad, stat och landet.
Olivia Lind:
Jag ställer mig ganska skeptisk till förslaget. Ser GFS som partipolitiskt utan
studentpolitisk påverkan. Kan tycka att det går för långt mot partipolitik.
Jack Vahnberg:
Har försökt att hitta liknande koncept av vad som fungerat för andra och ta ett
liknande koncept. Att ta med ungdomsförbund är inte ett huvudsakligt mål. Målet är ju
att engagera politiker för att de ska påverka.
Finns det något liknande evenemang som ni kan vara positiva till.
Sida 6 av 11

2022-01-12

Fred Andersson:
Kan finnas möjligheter att påverka från gräsrötterna. Behöver ju inte vara att politiker
ska vara på universitet utan att vi kan bjuda intill öppna möten.
Elina Falsafi: GFS ska skapa opinion och tanke.
Mathilda Bandarian:
När man är invald i kåren, region eller likartat så är man vald för att representera de
frågor med man jobbar där. Finns en annan vilja att samarbeta för att man ser de
problemen. Det är inte så det ser ut i studentförbunden och partipolitik. Det hade blivit
en klassisk politisk debatt. Vill hellre ha inställning där de kommer till oss och
diskuterar hur man kan arbeta för studentfrågor.
Möjlighet att bjuda in politiker?
Mer öppna för forum där politiker bjuds in.
Fred Andersson: Vi verkar vara överens i frågan. GFS kan ta den vidare.

§4.2.

Kårobligatorium

Bilaga 10

Araz Farkosh: Hade varit skönt att alla var medlemmar men vi ser mer fördelar med att
det inte är obligatoriskt. Vi känner att vi klarar oss med nuvarande läge och struktur.
Ser det mer som en shortcoming till vårat håll.
Linus Olsson: Instämmer med Araz men vill veta lite mer bakgrund om varför detta tas
upp. Vi känner att det är framförallt vi själva som ska bli bättre för att höja medlemstal.
Jack Vahnberg – Bakgrund: Studentrörelsen var aktiv länge. Studentrörelsen var aktiva i
bland annat Bolognaprocessen. Även då engagemang har minskat. Vill väcka
frågeställningar om beroendeställning och tandlöshet.
Fred Andersson: Vill belysa de möjligheter som kårobligatorie samt att vara en egen
organisation medför.
Araz Farkosh: Vi har mycket mer att vinna på att bygga äkta engagemang. Vi ser ingen
nytta med att utreda frågan om kårobligatorie.
Mathilda Bandarian:
Vi kan känna oss starkare utan kårobligatoriet då vi vet att det är de mest engagerade
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medlemmarna som ser vår nytta är med. Att de betalar medlemskap för att de faktiskt
tycker det vi gör är viktigt. Det är ett rent demokratiskt problem om en del av våra
medlemmar och inte vill vara medlemmar. Kan se kårerna som några som vill tvinga på
studenterna medlemskap.
Olivia Lind:
Jag håller verkligen med Mathilda och föreningsfrihet samt att de kan motsäga oss.
Tycker att vi har möjligheter till påverkan och ser inte att det hade blivit skillnad med
kårobligatorie.

§4.3.

Konferens för 6S

Bilaga 11

Araz Farkosh: Gillar idén och namnet. Ha i åtanke är att inte tänka för ambitiöst och
spendera resurserna väl. Vi har dock SFS av en anledning men är positiv. Hade velat ha
en plats för Göta också om det går.
§4.4.

GFS påverkansstrategi

Bilaga 12

Fred Andersson: Digitalt är bra för att nå brett. Punktinsatser med kontakt med
personer inom politik och påverkan är bra för att nå spets.
Linus Olsson: Manifestationer tar mycket tid och är troligen inte värt energin.
Araz Farkosh:

Övrigt (§§ 5)
§ 5.1
Övriga frågor

§ 5.2

Kommande möte

§ 5.3

Mötesutvärdering

Elina Falsafi:
Uppskattar mycket att få lära känna folk i samma sits och få ideer.
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Petter Midholm:
Trevligt möte och bra snack och diskussioner samt att vi ses snart igen.
Mathilda Bandarian:
Ett bra möte där vi kan diskutera öppet och konstruktivt med lösningar.
Araz Farkosh:
Bra diskussioner och mötena sköts väldigt bra. Eloge till Jack för att både leda och
tänka och ge input. Tack till Handels för engagemang.
Fred Andersson:
Nyttigt att få lufta lite olika synsätt och diskutera frågor som varieras.
Linus Olsson:
Produktivt och tycker det är kloka ord. Alla känns duktiga på det ni gör och vi hoppas
att ses snart igen.
Olivia Lind:
Intressanta diskussioner och ska bli sorgligt att inte ses. Härligt att sitta med er under
hösten och ser fram emot att ta in efterträdare.
Jack Vahnberg:
Tack för engagemang och att det gick bra att göra detta själv.
§ 5.4

Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat kl 12.07
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Justering av protokoll

__________________________
Jack Vahnberg, GFS
Mötesordförande
2022-01-12

__________________________
Araz Farkosh, Göta

_______________________
Fred Andersson, GFS
Mötessekreterare

Fred Andersson (Jan 13, 2022 11:47 GMT+1)

Jan 13, 2022

Justerare

_______________________
Elina Falsafi Tonekaboni,
Sahlgrenska
Justerare

Jan 13, 2022

Jan 13, 2022

Araz Farkosh (Jan 13, 2022 13:14 GMT+1)
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