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Bilagor 
 

1. Föredragningslista och kallelse 
2. Uppföljning av beslut, Beslutsloggen 
3. Avrapportering verksamhetsplan 2021 – VP j) Studentkårens framtida kommunikation inklusive 

bilagor 
4. Avrapportering verksamhetsplan 2021 – VP f) Smart konsumtion inklusive bilagor 
5. Beslutsunderlag – Fastställande av Riktlinjer kring bokningar och arrangemang i Chalmers 

Studentkårs lokaler inklusive bilaga 
6. Beslutsunderlag – Stadgeändring Fysikteknologsektionen inklusive bilagor 
7. Beslutsunderlag – Fastställande av Syfte och ansvar för Chalmers Studentkårs kårkommittéer 
8. Beslutsunderlag - Projektengagemang, Chalmersmössans bärande 
9. Beslutsunderlag – Teknologäskning, JämTD Filmkväll 
10. Beslutsunderlag – Teknologäskning, JämTD Pysselmys 
11. Beslutsunderlag – Ansökan kårföreningsstatus CBCA 
12. Beslutsunderlag – Teknologäskning, TDnollK, Nolluppdragsfilmfestival 
13. Beslutsunderlag – Teknologäskning, TDnollK, Rundvandring 
14. Beslutsunderlag – Teknologäskning, MnollK, Phaddertröjor 
15. Beslutsunderlag – Fonduttag Kollekten 
16. Beslutsunderlag – Fastställande av instruktioner inklusive bilagor 
17. Verksamhetsberättelse Chalmersspexet 
18. Proposition 1 – Uppdatering av Chalmers Studentkårs kommunikationspolicy inklusive bilaga 
19. Per Capsulam 2021-05-27 Inval av Festkommittén 2021 inklusive bilagor 
20. Per Capsulam 2021-05-28 Beviljande av budgetöverskridande FestU 
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§ 364  
 

David Welander förklarar mötet öppnat klockan 13:31 tisdag 
22 juni 2021 och hälsar alla välkomna. 
 

 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 

§ 365  
 

Kårstyrelsen beslutar 
att mötet är behörigt utlyst. 
 

 SAMMANTRÄDETS BEHÖRIGA 
UTLYSANDE 

§ 366  
 

Kårstyrelsen beslutar 
att utse Ellen Friborg till mötessekreterare. 
att utse Gabriel Aspegrén till justeringsperson. 
 

 VAL AV SEKRETERARE OCH 
JUSTERINGSPERSON 

§ 367  
 

Ellen Friborg föredrar föredragningslistan och yrkar på att 
under punkt 14 Val av representation följande val: 
Forskningsnämnden 2021/2022 
Arbetsmiljöronder 
Göteborgs förenades studentkårer 
Nyttiggörandets styrgrupp 
Studentforum  
Biblioteksrådet 2021/2022 
Mottagningsgruppen 2021/2022 
Beredningsgrupp för inrättande av basfinansierade tjänster 
och forskarassistenter 2021/2022 
Programkommittén KUL 2022 
Styrgrupp Genie 2021/2022 
Styrgrupp Tracks 2021/2022 
Ledningsgrupp Tracks 2021/2022 
Styrgrupp Digital handläggning och stöd 2021/2022 
Styrgrupp Chalmers Externwebb 2021/2022 
Styrgrupp Hybrid 2021 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att godkänna föredragningslistan med ovanstående val 

tillagda under punkt 14. 
 

 GODKÄNNANDE AV 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
./1 
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§ 368  

 

Kårstyrelsen beslutar 
att adjungera in Catrin Lindberg, Julia Cramstedt, Nicole 

Stengård Tamm, Lovisa Eriksson och Fred Andersson 
med närvaro- och yttranderätt.   

att adjungera in Lucas Glimfjord för § 373 och §409 med 
närvaro- samt yttranderätt.   

 

 ADJUNGERINGAR 
 

§ 369  

 

Ellen Friborg informerar att protokollet är justerat och ligger 
på hemsidan.  
 
Kårstyrelsen beslutar 
att godkänna protokollet för Kårstyrelsemöte 10 2020/2021 

och lägga det till handlingarna.   
 

 FÖREGÅENDE 
MÖTESPROTOKOLL 
 

§ 370  
 

Ellen Friborg föredrar beslutsuppföljningen och yrkar på att 
stryka §8 från KS01 2020/2021 och §53 KS02 2020/2021. Ellen 
Friborg informerar vidare att den försenade punkten om 
Chalmersspexets instruktioner efter dagens möte kan anses 
avklarad i och med fastställande av samtliga instruktioner. 
 
Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att godkänna beslutsuppföljningen. 
att stryka §8 från KS01 2020/2021 och §53 KS02 2020/2021.  
 
 

 
 

UPPFÖLJNING AV BESLUT 
./2 
 
 
 
 

§ 371  
 

Ingen ekonomisk rapport föreligger. 
 
  

 EKONOMISKA RAPPORTER 
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§ 372  
 

Ingen kårledningsrapport föreligger.  
 
 

 KÅRLEDNINGSRAPPORT 
 
 

§ 373  
 

Ellen Friborg föredrar Avrapportering Verksamhetsplan 2021 – 
VP f) Se över utbildningsutbudet inom studentkåren och yrkar 
även på att fastställa den bilagda planen för ekologisk 
hållbarhet med avseende på smart konsumtion, samt 
förtydligar att projektens miljöpåverkan ska undersökas i 
samband med att de implementeras.  
 
Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att godkänna Avrapportering Verksamhetsplan 2021 – VP f) 

Smart konsumtion 
att fastställa Chalmers Studentkårs plan för ekologisk 

hållbarhet med avseende på smart konsumtion.    
 
Lucas Glimfjord föredrar Avrapportering Verksamhetsplan 2021 
– VP j) Studentkårens framtida kommunikation och arbetet som 
gjorts under året.  
 
Diskussionen lämnas fri. 
 
Gabriel Aspegrén undrar hur man säkerställer att policyn 
revideras med nuvarande formulering. Ellen Friborg upplyser 
om att det är samma för samtliga policyer, det ligger på 
Fullmäktige att initiera revidering. Jesper Stensson undrar hur 
kommunikationspolicyn vänder sig mot sektionerna. 
 
Gabriel Aspegrén anser vidare att rapporten är väldigt 
välskriven och yrkar på att fortsätta diskussionen angående 
kommunikationspolicyn vid ärende §407. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att godkänna Avrapportering Verksamhetsplan 2021 – VP j) 

Studentkårens framtida kommunikation. 
 

 STATUSRAPPORT 
VERKSAMHETSPLAN 2021  
./3, ./4 
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Protokollsanmärkning: Det saknas tre avrapporteringar från 
arbetet med årets verksamhetsplan, vilka avses rapporteras till 
nästkommande kårstyrelsesammanträde. Avrapporteringen 
skall ske först efter att nuvarande styrelse fått granska 
rapporterna.  
 

§ 374  

 
Ingen reserapport föreligger. 
 
 

 RESERAPPORTER 
 

§ 375  
 

Ingen övrig rapport föreligger.  
 
 

 ÖVRIGA RAPPORTER 
 

§ 376  
 

Ellen Friborg föredrar beslutsunderlaget. 
 
Diskussionens lämnas fri. 
 
Jesper Stensson yrkar på en redaktionell ändring av texten 
under Teknologgården, borttagande av en upprepning av texten 
under första stycket och Övrigt-stycket. Vidare yrkar Jesper 
Stensson på att lägga kårbolagen som tillåtna användare av 
veporna vid arrangemang.  
 
David Welander förtydligar att detta gäller marknadsföring av 
arrangemang och ska inte användas som annonsplats för 
företag.   
 
Kårstyrelsen beslutar 
att anta Riktlinjer för bokningar och arrangemang i Chalmers 

Studentkårs lokaler med korrigerade redaktionella 
ändringar samt tillägget att kårbolagen får använda 
veporna på kårhuset vid arrangemang. 

 
 
 
 

 BU: FASTSTÄLLANDE AV 
RIKTLINJER FÖR BOKNINGAR 
OCH ARRANGEMANG I 
CHALMERS STUDENTKÅRS 
LOKALER 
./5 
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§ 377  

 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att godkänna stadgeändringen för Fysikteknologsektionen.  
  

 BU: STADGEÄNDRING 
FYSIKTEKNOLOGSEKTIONEN 
./6 

§ 378  

 

Diskussionen lämnas fri 
 
David Welander yrkar på att ändra från personbilar samt 
släpvagn till fordonen i kårens fordonsflotta då det inte enbart 
finns personbilar tillgängliga. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att fastställa Syfte och ansvar för Chalmers Studentkårs 

kårkommittéer med ordet personbilar utbytt.  
  

 BU: FASTSTÄLLANDE AV SYFTE 
OCH ANSVAR CHALMERS 
STUDENTKÅRS 
KÅRKOMMITTÉER 
./7 

§ 379  

 

Anna Lindqvist föredrar beslutsunderlaget och anser att det är 
ett projekt som bör uppmuntras. 
 
Diskussionen lämnas fri. 
 
David Welander yrkar på att stryka Jesper Stensson och David 
Welander ur projektgruppen då de lagts till av ett 
missförstånd.  
 
Kårstyrelsen beslutar 
att stryka Jesper Stensson och David Welander ur 

projektgruppen.   
att starta projektgruppen för Chalmersmössans bärande 

enligt beslutsunderlaget.  
att utse Arbetsmarknadsenhetens ordförande till 

kontaktperson för projektgruppen.  
 

 BU: PROJEKTENGAGEMANG 
CHALMERSMÖSSANS BÄRANDE 
./8 
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§ 380  

 

Jesper Stensson föredrar beslutsunderlaget och undrar ifall 
äskningen faller i linje med kriteriet att projektet skall vara 
nytt eller utvecklande. 
 
Diskussionen lämnas fri. 
 
Ellen Friborg förklarar att en liknande äskning beviljades även 
förra året, så detta är sista gången den beviljas.  
 
Anna Lindqvist yrkar på att samtlig mat och dryck skall köpas 
genom Chalmers Studentkårs Restauranger AB (ChSRAB). 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att bevilja en äskning från konto ”Teknologprojekt” (6611,07) 

om 5000 kr för Filmkväll med JämTD.  
att äskningen endast får gå till inköp av mat och dryck från 

ChSRAB. 
 

 BU: TEKNOLOGÄSKNING JÄMTD 
- FILMKVÄLL 
./9 

§ 381  

 

Ellen Friborg föredrar beslutsunderlaget.  
 
Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att bevilja en äskning från konto ”Teknologprojekt” (6611,07) 

om 600 kr för Pysselmys med JämTD. 
  

 BU: TEKNOLOGÄSKNING JÄMTD 
- PYSSELMYS 
./10 

§ 382  

 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Jesper Stensson lyfter att en post i styrelsen kommer att vara 
Sponsansvarig och vill skicka med att Arbetsmarknadsenheten 
finns som stöd och att det är viktigt att de riktlinjer som finns 
för sponsring följs.  

 BU: ANSÖKAN 
KÅRFÖRENINGSSTATUS CBCA 
./11 
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Kårstyrelsen beslutar 
att bevilja kårföreningstatus för Chalmers Blockchain 

Association med förbehåll  
att   förening skaffar ett organisationsnummer senast den 

2021-08-30. 
  
 

§ 383  

 

David Welander föredrar beslutsunderlaget och påpekar att en 
liknande äskning godkändes förra året och att det således är 
sista gången den beviljas.    
 
Diskussionen lämnas fri. 
 
Anna Lindqvist påpekar att kårstyrelsen tidigare inte godkänt 
inköp av priser i äskningsbidraget. Detta eftersom det inte 
gynnar fler än endast några ytterst få medlemmar. Ellen 
Friborg föreslår att minska summan till 2200:- för att inte 
finansiera priser till deltagarna. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att bevilja en äskning från konto ”Teknologprojekt” (6611,07) 

om 2200 kr för Nolluppdragsfilmfestival med TDnollK. 
att äskningen endast får gå till inköp av mat och dryck från 

ChSRAB samt ljud via Ljud- och bildgruppen, och ej 
priser. 

 

 BU: TEKNOLOGÄSKNING 
TDNOLLK - 
NOLLUPPDRAGSFILMFESTIVAL 
./12 

§ 384  

 

Anna Lindqvist föredrar beslutsunderlaget.  
 
Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att bevilja en äskning från konto ”Teknologprojekt” (6611,07) 

om 2500 kr för Rundvandring med TDnollK. 
 att mat och dryck skall köpas från ChSRAB. 

 BU: TEKNOLOGÄSKNING 
TDNOLLK - RUNDVANDRING 
./13 



PROTOKOLL 

2021-06-22 

KÅRSTYRELSEN 

 

Vid protokollet  Mötesordförande  Justeras 

 

_______________ 

  

_______________ 

  

_______________ 

Ellen Friborg  David Welander  Gabriel Aspegrén 

 
 10 av 21   

§ 385  

 

Jesper Stensson föredrar beslutsunderlaget.  
 
Diskussionen lämnas fri. 
 
David Welander undrar om detta verkligen räknas som ett nytt 
projekt då sektionen köper phaddertröjor alla år och skillnaden 
nu egentligen endast är att de vill köpa fler. Med detta i åtanke 
menar David Welander att äskningen frångår riktlinjerna 
eftersom det är exakt samma sak som förra året med enda 
skillnaden att det är en miljösättning på tröjorna.  
 
Anna Lindqvist påpekar att syftet med projektet är gott men 
att ersätta tröjor med pins inte heller är helt miljömässigt 
försvarbart och vill skicka med detta till kommittén.  
 
Ellen Friborg vill föra till protokollet att denna äskning gav 
inspiration till ett projekt i planen för smart konsumtion, med 
syfte att minska kårens och sektionernas inköp av kläder. 
 
Kårstyrelsen vill uppmuntra projektet då det ligger i linje med 
arbetet för ekologisk hållbarhet och anser därför att 
kostnadsökningen för att köpa miljömärkta tröjor kan täckas 
av äskningen. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att bevilja en äskning från konto ”Teknologprojekt” (6611,07) 

om 25 kr per inköpt miljömärkt phaddertröja, upp till 250 
stycken tröjor (maximalt 6250 kr).  

 
Mötet ajourneras klockan 14:46. 
Mötet återupptas klockan 14:59. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BU: TEKNOLOGÄSKNING 
MNOLLK - PHADDERTRÖJOR 
./14 
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§ 386  

 

Ellen Friborg föredrar beslutsunderlaget. 
 
Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att bevilja ett fonduttag om 217 667 kr ur Kollekten för inköp 

av årets redan budgeterade investering i nya serverar.  
 
 

 BU: FONDUTTAG KOLLEKTEN 
./15 

§ 387  

 

Ellen Friborg föredrar beslutsunderlaget.  
 
Diskussionen lämnas fri. 
 
Jesper Stensson påpekar en redaktionell ändring för 
rekrytering av CHARMKs ordförande.  
 
David Welander yrkar på att det bör stå skriftlig motivering för 
nominering eller icke-nominering samt att CIRCs 
instruktioner även bör finnas på engelska. 
 
Jesper Stensson undrar även ifall instruktionerna för 
Kårtidningen Tofsen verkligen följs i deras verksamhet. Ellen 
Friborg påpekar att Tofsen ganska nyss har återupptagit sin 
verksamhet men att det kan vara en god idé att under 
kommande år undersöka i vilken riktning kommitténs 
verksamhet ska gå i framtiden.  
 
David Welander undrar om inte Jämlikhetsmöten bör läggas 
till under Samarbetsorgan också. Ellen Friborg håller med och 
bestämmer tillsammans med Nicole Stengård Tamm 
(ordförande JämK 20/21) att gå igenom vad som bör stå med. 
 
 
 
 
 

 BU: FASTSTÄLLANDE AV 
INSTRUKTIONER 
./16 
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Kårstyrelsen beslutar 
att fastställa samtliga instruktioner med ovan sagda 

ändringar. 
att   ålägga kårstyrelsen att utreda och sätta riktningen för 

Tofsens framtida verksamhet, tillsammans med 
kommittén, under verksamhetsåret 2021/2022 

att   vid behov, dock minst en gång vart tredje år revidera 
kommittéernas instruktioner.  

  

§ 388  

 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att godkänna verksamhetsberättelsen för Chalmersspexet 

2020. 
 
Mötet ajourneras klockan 15:28. 
Mötet återupptas 15:43. 
  

 GODKÄNNANDE AV 
VERKSAMHETSBERÄTTELSER 
./17 

§ 389  

 

Inga verksamhetsplaner föreligger.  
 
 
 

 FASTSTÄLLANDE AV 
VERKSAMHETSPLANER 
 

§ 390  

 

Inga avsägelser föreligger. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AVSÄGELSER 
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§ 391  

 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att   enhälligt och utan inbördes ordning välja Emelie 

Nordenmalm, ae19, Johannes Jensen, m17, Gustav 
Ekelund, v19, Emma Bengtsing, h19, Kim Simpson, z19, 
Lisa Åhlström, h18, Erik Ljungdahl, d16, Nora Malmquist, 
kfkb18, Axel Wreeby, m19, Palita Lilja, sjö20, Mandy Sy, 
k20 och Linnea Svensson, k18 till ledamöter i CHARMk 
2021/2022. 

 VAL: CHARMKOMMITTÉN 
(CHARMK) 2021/2022 
./18 

§ 392  

 

Ellen Friborg förklarar att det endast är omsittare som är 
nominerade, vilket är anledningen till avsaknaden av skriftliga 
motiveringar. 
 
Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att   enhälligt och utan inbördes ordning välja Samuel Finell, 

k17, Joel Andersson, m17, Filip Andréasson, it17, Max 
Wassenius k14 och Fredrik Lindén, z17 till ledamöter i 
CBK 2021/2022. 

 VAL: CHALMERS STUDENTKÅRS 
BASTUKOMMITTÉ (CBK) 
2021/2022 
 

§ 393  

 

Ellen Friborg förklarar att det endast är omsittare som är 
nominerade, vilket är anledningen till avsaknaden av skriftliga 
motiveringar. 
 
Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att   enhälligt och utan inbördes ordning välja Christoffer 

Boman, td17, Lucas Rochard, z17, Erman Kulaglic, kfkb16 
och William Nielsen, kfkb19 till ledamöter i LoB 
2021/2022. 

 VAL: LJUD- OCH BILDGRUPPEN 
(LOB) 2021/2022 
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§ 394  

 

Ellen Friborg förklarar att det endast är omsittare som är 
nominerade, vilket är anledningen till avsaknaden av skriftliga 
motiveringar. 
 
Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att   enhälligt och utan inbördes ordning välja Gideon 

Jägenstedt, z17, Cecilia Lewenstedt, a16 och Philip 
Johansson, z17 till ledamöter i KåK 2021/2022. 

 

 VAL: CHALMERS STUDENTKÅR 
KÅRHUSKOMMITTÉN (KÅK) 
2021/2022  
 

§ 395  

 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att   enhälligt välja Catrin Lindberg, k16 till ledamot i 

Chalmers ledningsgrupp 2021/2022. 
 

 VAL: CHALMERS 
LEDNINGSGRUPP (CLG) 
2021/2022  
 

§ 396  

 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att   enhälligt välja Catrin Lindberg, k16 till ledamot i Rektors 

beslutsmöte 2021/2022. 
 

 VAL: REKTORS BESLUTSMÖTE 
2021/2022  
 

§ 397  

 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att   enhälligt välja Nicole Stengård Tamm, i16 till ledamot i 

Grundutbildningens ledningsgrupp 2021/2022. 

 VAL: GRUNDUTBILDNINGENS 
LEDNINGSGRUPP (GRULG) 
2021/2022 
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§ 398  

 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att   enhälligt välja Hugo Simonsson, d17 till ledamot i Vice 

prefektmötet 2021/2022.  
 
 

 VAL: VICE PREFEKTMÖTET 
2021/2022 
 

§ 399  
 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att   enhälligt välja Nicole Stengård Tamm, i16 till ledamot i 

Fakultetsrådet 2021/2022.  
 
 

 VAL: FAKULTETSRÅDET 
2021/2022 
 

§ 400  
 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att   enhälligt välja Nicole Stengård Tamm, i16 till ledamot i 

Forskarutbildningsnämnden 2021/2022. 
 
 

 VAL: 
FORSKARUTBILDNINGSNÄMND- 
EN 2021/2022 

§ 401  
 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att   bordlägga val av representant i forskningsnämnden 

2021/2022 till kårstyrelsesammanträde 1 2021/2022. 
 
 
 
 
 
 

 VAL: FORSKNINGSNÄMNDEN 
2021/2022 
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§ 402  
 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att   enhälligt och utan inbördes ordning välja Nicole Stengård 

Tamm, i16 och Hugo Simonsson, d17 till ledamöter i 
disciplinnämnden 2021/2022. 

att   enhälligt och utan inbördes ordning välja Gabriel 
Aspegrén, kfkb17 och Svante Trelsmo, e15 till 
suppleanter i disciplinnämnden 2021/2022. 

 
 

 VAL: DISCIPLINNÄMNDEN 
2021/2022 

§ 403  
 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att   enhälligt välja Lovisa Eriksson, kfkb17 till ledamot till AJK 

2021/2022. 
att   bordlägga valet av suppleant till AJK 2021/2022 till 

kårstyrelsesammanträde 1 2021/2022. 
 

 VAL: ARBETSMILJÖ- OCH 
JÄMSTÄLLDHETSKOMMITTÉN 
(AJK) 2021/2022 

§ 404  
 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att   enhälligt välja Lovisa Eriksson, kfkb17 till representant 

vid Arbetsmiljöronder på institution/motsvarande 
rörande studentlokaler 2021/2022. 

 VAL: ARBETSMILJÖRONDER 
2021/2022 

 
§ 405  

 
Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att   enhälligt välja Lovisa Eriksson, kfkb17 till ledamot i GFS 

2021/2022. 
att   bordlägga valet av suppleant till GFS till kårstyrelsemöte 

1 2021/2022.  

 VAL: GÖTEBORGS FÖRENADE 
STUDENTKÅRER (GFS) 2021/2022 
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§ 406  
 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att   enhälligt välja Fred Andersson, h17 till ledamot i 

nyttiggörandets styrgrupp 2021/2022. 
 
 
 

 VAL: NYTTIGGÖRANDETS 
STYRGRUPP 2021/2022 

§ 407  
 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att    enhälligt välja Lovisa Eriksson, kfkb17 till samordning av 

representation i Studentforum.  
 
 
 

 VAL: STUDENTFORUM 2021/2022 

§ 408  
 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att   bordlägga val av representanter i Biblioteksrådet 

2021/2022, Mottagningsgruppen 2021/2022, 
Beredningsgrupp för inrättande av basfinansierade 
tjänster och forskarassistenter 2021/2022, 
Programkommittén Kul 2021/2022, Styrgrupp Genie 
2021/2022, Styrgrupp Tracks 2021/2022, Ledningsgrupp 
Tracks 2021/2022, Styrgrupp Digital handläggning och 
stöd 2021/2022, Styrgrupp Chalmers Externwebb, 
Styrgrupp Hybrid 2021 till kårstyrelsesammanträde 1 
2021/2022.  

 
 
 
 
 
 
 

 VAL: REPRESENTATION I 
STYRGRUPPER OCH ÖVRIGA 
ORGAN 



PROTOKOLL 

2021-06-22 

KÅRSTYRELSEN 

 

Vid protokollet  Mötesordförande  Justeras 

 

_______________ 

  

_______________ 

  

_______________ 

Ellen Friborg  David Welander  Gabriel Aspegrén 

 
 18 av 21   

§ 409  
 

Lucas Glimfjord föredrar Proposition 1 - Uppdatering av 
Chalmers Studentkårs Kommunikationspolicy.  
 
Diskussionen lämnas fri. 
 
Jesper Stensson undrar hur kommunikationspolicyn vänder sig 
till hela kåren och anser att den just nu är väldigt riktad mot 
kåren centralt men ej mot sektionerna. 
 
Gabriel Aspegrén håller med och föreslår att bordlägga 
propositionen till nästkommande kårstyrelsesammanträde. 
 
Ellen Friborg yrkar på att avlägga propositionen med en att-
sats som tillägg där utvärdering och revidering av policyn skall 
göras av fullmäktige under nästa verksamhetsår då 
förändringarna är så pass stora jämfört med dagens policy.  
 
Kårstyrelsen beslutar 
att   avlägga Proposition 1 till fullmäktigesammanträde 1 

onsdagen 15/9 2021 med den tillagda att-satsen att 
kårfullmäktige tillsätter en arbetsgrupp för att utvärdera 
och revidera policyn till fullmäktigesammanträde 8 
2021/2022.  

 

 FUM 

§ 410  
 

David Welander informerar om att SFS har tillfrågats om att 
fråga myndigheterna kring huruvida besökarrestriktioner i 
kårhusen fortsatt ska gälla under hösten.  
 
 

 SFS 

§ 411  
  

David Welander informerar om att han och Jesper Stensson 
hade en trevlig avslutning med GFS förra veckan samt att 
aktieägaravtalet för Fysiken skall skickas ut för digital 
signering i veckan 
  
 
 

 GFS 
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§ 412  
  

Ellen Friborg lyfter att det var Reftec-överlämning förra 
veckan och vill rikta ett tack till de som planerat. 
 
David Welander informerar om att verksamhetsplanerna är 
beslutade och godkända av styrelsen, bokslut och 
verksamhetsberättelser är lagda till efter sommaren för att 
godkänna styrelsens ansvarsfrihet.  
 
 

 REFTEC 

§ 413  
  

Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att   fastställa PC 2021-05-27 Inval av Festkommittén 

2021/2022. 
att enhälligt välja Anna Andersson, kfkb19 till ordförande i 

FestU verksamhetsåret 2021/2022.  
att enhälligt välja Hanna Söderholm, it19 till kassör i FestU 

verksamhetsåret 2021/2022. 
att enhälligt och utan inbördes ordning välja Sean Lidin, 

kfkb19, Staffan Staf, z18, Fredric Säwe, k17, Hedvig 
Arosenius, m18, och Emma Ulberstad, kfkb18 till 
ledamöter i Festkommittén verksamhetsåret 2021/2022.  

att FestU i slutet av verksamhetsåret 2021/2022, med hjälp av 
VO gör en gedigen utvärdering kring den femte 
ledamoten och dennes uppdrag, och besluta om en femte 
ledamot ska väljas in även kommande år.  

att   fastställa PC 2021-05-28 Beviljande av budgetöverskridande 
FestU  

att bevilja ett budgetöverskridande om 48 000 kr för konto 
5480, resultatenhet 36 (FestU) för inköp av arbetskläder 
till kommande verksamhetsår. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 PER CAPSULAM 
./24, ./25 
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§ 414  
  

Ellen Friborg meddelar om födelsedagar och vem som ansvarar 
för att gratulera.  

i. 29/6 Leon Larsson, SO 18/19, 25 år   SO 

ii. 2/7 Fred Andersson, AO 21/22, 27 år                          vAO  

iii. 3/7 William Chalmers, dödsdag                                     KO  

iv. 14/7 Victoria Bernadotte, Kronprinsessa, 44 år          KO  

v. 19/7 Sofia Törnkvist, vSO 17/18, 26 år                        vSO  

vi. 22/7 Johan Lodin, SO 05/06, 40 år                                  SO 

vii. 23/7 Amanda Dehlén, vSO 21/22, 23 år                        SO  

viii. 23/7 Peter Alehammar, VO 77/78/79,  

Hedersmedlem, 68 år                                                       VO                       

ix. 27/7 Daniel Willim, vAO 19/20, 24 år                         vAO 

x. 9/8 Fredrik Blom, FU 95/06, 50 år                                 HA 

xi. 10/8 Jan-Christer Antonsson, Hedersmedlem, 72 år KO 

 

 
 

MEDDELANDE  
KOMMANDE FÖDELSEDAGAR 

§ 415  
 

Jesper Stensson meddelar att inga nya stödmedlemmar har 
tillkommit sedan senaste mötet.   

 

 
 

MEDDELANDE  
NYA STÖDMEDLEMMAR 

§ 416  
  

Inga övriga meddelanden.   

 

 

 MEDDELANDEN ÖVRIGA 

§ 417  
  

David Welander informerar om att kårledningen blivit 
erbjudna representation i styrelsen för Global sustainable 
futures och att nästa års kårstyrelse får ta ställning i frågan. 

 ÖVRIGA FRÅGOR 
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§ 418  

  

Hemlig Resa 23-24 juni 
Midsommarafton 25 juni 
Almedalsveckan 4-7 juli 
Dagen Ö 9 juli 
Avslutningskväll KL 20/21 10 juli 
Sommarteambuilding KL 21/22 12-17 juli 
 

 MÅNADENS VIKTIGASTE 
HÄNDELSER  

§ 419  

 
Kårstyrelsen konstaterar att det för femte gången står still på 
skvaller- och ryktesfronten men skrapar återigen ändå ihop tre 
mindre skildringar, och hoppas leverera denna sista gång.  
     1. Signering nattetid går inte hem. 
     2. Nyinköpt stass har numer både samma färg och lukt som 

det djur som orsakade lukten.  
     3. Coola stora brunbjörnar blöttes ner. 
 

 
 

RYKTEN, SKVALLER OCH 
DEMENTIER 

§ 420  
  

David Welander tackar för året och väl förda diskussioner inom 
styrelsen under året innan han förklarar mötet avslutat 
klockan 17:06 tisdagen 22 juni 2021. 

 MÖTETS AVSLUTANDE 

 


