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§ 1  
 

Isac Stark förklarar mötet öppnat klockan 08:12  
onsdag 10 augusti 2022. 
 
Alla med Chalmersmössa. 

 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 

§ 2  
 

Kårstyrelsen beslutar 
att mötet är behörigt utlyst. 
 

 SAMMANTRÄDETS BEHÖRIGA 
UTLYSANDE 

§ 3  
 

Kårstyrelsen beslutar 
att utse Samuel Nyberg till mötessekreterare. 
att utse Matilda Svensson till justeringsperson. 
 

 VAL AV SEKRETERARE OCH 
JUSTERINGSPERSON 

§ 4  
 

Samuel Nyberg föredrar föredragningslistan och yrkar på att 
lägga till punkt 9.a och 12.o, då två sena handlingar har 
inkommit, samt punkterna 14.c-14.o, då tretton inval 
rapporterats in efter att kallelsen utlysts. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att godkänna föredragningslistan med tillägget att lägga till 

punkterna 9.e, 12.o, samt 14.c-14.o. 

 GODKÄNNANDE AV 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
./1 

§ 5  

 

Kårstyrelsen beslutar 
att adjungera in Amanda Dehlén, Catrin Lindberg och Hugo 

Simonsson för § 10 med närvaro- samt yttranderätt.  
att adjungera in Mikael Gyllenhammar med närvaro- samt 

yttranderätt under alla kårstyrelsesammanträden 
verksamhetsåret 2022/2023.  

 

 ADJUNGERINGAR 
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§ 6  

 

Samuel Nyberg informerar att det är två redaktionella fel i 
protokollet från föregående mötesprotokoll. Vid beslut §499 
2021/2022 bör förtydligas att invalet sker till 
mottagningsgruppen 2022/2023. Vid beslut §515 2021/2022 
har beslutsförmuleringen blivit helt fel. Beslutet behöver 
därför rivas upp och tas på nytt. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att  riva upp beslut §515 2021/2022. 
att  lägga till en punkt 14.p i föredragslistan där nytt beslut 

kan tas. 
att  godkänna den redaktionella ändringen av beslut §499. 
  
 
 

 FÖREGÅENDE 
MÖTESPROTOKOLL 
 

§ 7  
 

Samuel Nyberg föredrar beslutsuppföljningen. 
 
Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att godkänna beslutsuppföljningen. 
 

 
 

UPPFÖLJNING AV BESLUT 
./2 
 
 
 
 

§ 8  
 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att behålla konceptet projektengagemang. 
att      kårledningen arbetar med att utföra 

rekommendationerna i utvärderingen och utvärderar 
konceptet på nytt till KS11, 2022/2023.  

 

 
 

UPPFÖLJNING AV BESLUT 
./3 
 
 
 
 

§ 9  
 

Ingen ekonomisk rapport föreligger. 
 

 EKONOMISKA RAPPORTER 
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§ 10  
 

Inga enhetsrapporter föreligger.  
 
 
Mötet ajourneras kl. 08:30. 
Mötet återupptas kl. 08:41. 

 ENHETSRAPPORTER 
 
 

§ 11  
 

Amanda Dehlén föredrar Avrapportering verksamhetsplan 
2021/2022 – VP c) Smart konsumtion.  
 
Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen uppskattar att handlingsplanen ger tydliga 
förslag på vem som ska vara ansvarig för olika områden, inte 
bara från Kårledningen utan även bland företagen. 
 
Viktor Kjellsson frågar vad tankarna bakom 
rekommendationen att revidera policys var. Amanda Dehlén 
svarar att det just nu finns policys och arbetssätt som går emot 
varandra. Ett exempel är plastmuggarna för vatten i Gasquen, 
som man vill behålla ur ett verksamhetsperspektiv, men inte 
är så bra för miljön. Policys bör spegla verksamheten bättre. 
 
Samuel Nyberg undrar om uppgifterna som rekommenderas 
till olika poster i Kårledningen har lagts in i deras årscykel. 
Amanda Dehlén svarar att så inte är fallet. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att godkänna avrapporteringen verksamhetsplan 20/21 – VP 

c) Smart konsumtion. 
 
Hugo Simonsson föredrar Avrapportering verksamhetsplan 
2021/2022 – VP f) Campusnära motionshall 2029. 
 
Isac Stark undrar hur de ansvariga för 
verksamhetsplanspunkten ser på förarbetet de lämnar över. 
Hugo Simonsson berättar att man hoppades ha en färdig plan i 
slutet av året. Så blev inte fallet, men man tror att det 
underlag som finns är nog för att Kårledningen ska kunna 
jobba vidare med det. 
 

 STATUSRAPPORT 
VERKSAMHETSPLAN 2021/2022  
./4, ./5, ./6, ./7, ./8 
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Mikael Gyllenhammar ger lite reflektioner från 
företagsgruppens sida. Det finns en vision om att expandera i 
området runt fysiken, främst med studentbostäder men även 
med ny idrottsyta. Projektet har tre aktörer och har haltat lite 
på grund av bristande handläggning från kommunens sida, 
men nu verkar kommunen se det som ett prioriterat projekt. 
Mikael ser det därför inte som en omöjlighet att klara att 
bygga en idrottshall till 2029, även om det kan bli lite tight. 
 
Viktor Kjellsson undrar om det är ett problem att vara flera i 
projektet. Mikael Gyllenhammar tror inte så är fallet. 
 
Matilda Svensson ber Hugo Simonsson utveckla kring punkt 
två och tre i rapporten. Hugo förklarar att man upptäckt att 
arbetet med verksamhetsplanspunkter är för komplicerat för 
att förlägga till ett projektengagemang, och att 
projektengagemang därför med fördel kan hållas separat från 
verksamhetsplanen. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att godkänna avrapporteringen verksamhetsplan 20/21 – VP 

c) Campusnära motionshall 2029 
att anse projektengagemanget Campusnära motionshall 2029 

avslutat 
 
Hugo Simonsson föredrar Avrapportering verksamhetsplan 
2021/2022 – VP h) Fortsätta utveckla kårappen. 
 
Viktor Kjellsson undrar hur det går med planen att ha MKs 
centrala arrangemang som första test i appen, om 
mottagningen är över. Mikael Gyllenhammar, delaktig i 
projektet, svarar att just de planerna lagts ner. Hugo 
Simonsson berättar att man hade en workshop för att 
diskutera med kommittéerna vad de ville ha med i appen, men 
endast två kommittéer dök upp. 
 
Emelie Lemann undrar om de har några rekommendationer för 
vilka som bör arbeta med appen. Hugo Simonsson säger att de 
inte har det, den enda rekommendationen är att någon form 
av grupp skapas för ägandeskap. 
 
Matilda Svensson undrar hur ansvarsfördelningen mellan 
företagen och Kårledningen ser ut. Mikael Gyllenhammar 
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svarar att kåren har tagit den initiala kostnaden, men att 
företagen förhoppningsvis tar den fortsatta. Sedan bör man 
skapa exempelvis ett råd som kan ha ansvar för det fortsatta 
strategiska arbetet, och kan behålla fokus på 
studentperspektivet. Hugo Simonsson lägger till att det finns 
en fördel med att medlemmarna själva får välja vad de vill ha 
från appen – pushnotiser, information och vidare. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att godkänna avrapporteringen verksamhetsplan 2021/2022 

– VP h) Fortsätta utveckla kårappen 
 
Catrin Lindberg föredrar Avrapportering verksamhetsplan 
2021/2022 – VP g) Undersök effekterna av Covid 19. 
 
Isac Stark noterar att man i den preliminära 
verksamhetsplanen som satts märker att man vill ta ett tydligt 
grepp kring problemet med bristande skriftliga kontinuiteter, 
vilket är bra.  
 
Kårstyrelsen beslutar 
att godkänna avrapporteringen verksamhetsplan 2021/2022 

– VP g) Undersök effekterna av Covid 19 
 
Hugo Simonsson föredrar Avrapportering verksamhetsplan 
2021/2022 – VP i) Avsluta Kårledningens framtida struktur. 
 
Samuel Nyberg undrar hur man resonerat kring att många 
punkter i rapporten vittnar om en tung arbetsbelastning, men 
att man också rekommenderar mycket arbete till årets 
Kårledning. Hugo Simonsson svarar att de sett på det mer 
långsiktigt, och att man bör prioritera det nu för att framtida 
kårledningar ska få en bättre arbetssituation. De har också 
föreslagit en mycket smalare preliminär verksamhetsplan för 
att ge utrymme för detta arbete. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att godkänna avrapporteringen verksamhetsplan 2021/2022 

– VP i) Avsluta Kårledningens framtida struktur 
 
Mikael Gyllenhammar lämnar mötet. 
 
Mötet ajourneras 09:32. 
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Mötet återupptas 09:45. 
 

§ 12  

 
Ingen reserapport föreligger. 
 
 

 RESERAPPORTER 
 

§ 13  
 

Matilda Svensson föredrar Årsrapport Sveriges Förenade 
Studentkårer 2021/2022. 
 
Samuel Nyberg noterar att rapporten är positiv till ett mer 
aktivt fortsatt deltagande, eftersom det ger mer nytta till 
kåren. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att godkänna rapporten Årsrapport Sveriges Förenade 

Studentkårer 2021/2022 och avlägga den till 
Fullmäktigesammanträde 1, onsdag 14 september 2022. 

 
 
 

 ÖVRIGA RAPPORTER 
./9 
 

§ 14  
 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen noterar att båda stadgeändringar från 
Arkitekturstuderandesektionen delar en ny stadga som bilaga, 
i stället för två separata. Kårstyrelsen beslutar därför att ta 
beslut om stadgeändringarna i klump 
 
Emelie Lemann lyfter att sektionsmötesprotokollet för ./11 
redovisar att man tagit beslut om en ”ändring” av stadgan, 
men både propositionen och beslutsunderlaget använder ordet 
”tillägg”. Kårstyrelsen anser att det är tydligt vad 
sektionsmötet tagit beslut om, även om protokollet använder 
ett annat ord, så ingen otydlighet förekommer. 
 
Kårstyrelsen beslutar 

 BU: STADGEÄNDRING – 
FÖRENKLING AV REVISORERS 
ÖVERLÄMNING A-SEKTIONEN 
SAMT 
BU: STADGEÄNDRING – 
FÖRTYDLINGAR OM INVAL A-
SEKTIONEN 
./10, ./11 
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att    godkänna stadgeändringarna från 
Arkitekturstuderandesektionen i klump. 

 

§ 15  
 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att    godkänna stadgeändringen från Teknologsektionen för 

Automation och Mekatronik. 
 

 BU: STADGEÄNDRING – Z-
TEKNOLOGSEKTIONEN 
./12 

§ 16  
 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen noterar att det bifogade protokollet saknar 
signaturer. I övrigt inget att anmärka. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att    godkänna stadgeändringen från Teknologsektionen 

Informationsteknik med förbehåll att de skickar in ett 
signerat protokoll innan KS2. 

 

 BU: STADGEÄNDRING – 
FASTSTÄLLANDE AV BESLUT IT-
SEKTIONEN 
./13 

§ 17  
 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen noterar att även i detta fall saknar det bifogade 
protokollet signaturer. I övrigt inget att anmärka. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att    godkänna stadgeändringen från Teknologsektionen 

Informationsteknik med förbehåll att de skickar in ett 
signerat protokoll innan KS2. 

 

 BU: STADGEÄNDRING – 
REVISORER IT-SEKTIONEN 
./14 

§ 18  
 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 

 BU: FÖRLÄNG DEADLINE FÖR 
CHALMERS STUDENT 
INVESTMENT SOCIETY 
./15 
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att    förlänga deadlinen för Chalmers Student Investment 
Society att skaffa ett organisationsnummer, till senast 
den 2023-01-31. 

 

§ 19  
 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen noterar att själva planen inte kommit in till tid 
till kårstyrelsemötet, och har därför inte kunnat läsas. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att    bordlägga punkten till KS2. 
 

 BU: ANTA PLAN FÖR SUND 
ALKOHOLKULTUR 
./16 

§ 20  
 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Viktor Kjellsson undrar om det hade varit rimligt att lägga 
SUS-samordnandet på ChSRAB. Emelie Lemann svarar att 
samordnaren arbetar för hela GFS och inte måste vara 
Chalmerist, och därmed kanske det är ofördelaktigt att binda 
upp denne i ett av våra företag. Men det är något man skulle 
kunna undersöka. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att    fastställa instruktioner för SUS-samordnare enligt bilaga. 
 

 BU: ANTA PLAN FÖR SUND 
ALKOHOLKULTUR 
./17 

§ 21  
 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Mötet ajourneras 10:38. 
Mötet återupptas 10:48. 
 
Isac Stark presenterar ett ändringsyrkande på att-satserna i 
beslutsunderlaget, för att Kårstyrelsen inte ska behöva skapa 
underlag för en kommitté man samtidigt inte bedömer ska 
finnas kvar. 
 
Kårstyrelsen beslutar 

 BU: TILLFÄLLIG KOMMITTÉ FÖR 
OF COURSE! 
./18 
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att    Kårstyrelsen skapar en tillfällig kommitté i uppdrag att 
arrangera Of Course! 2023. 

att    Kårstyrelsen rekryterar och tillsätter en ordförande samt 
2-4 ledamöter till den tillfälliga kommittén senast till 
KS3 verksamhetsåret 2022/2023. 

att    Kårstyrelsen utvärderar upplägget tillsammans med den 
tillfälliga kommittén senast 31 mars, samt om man 
bedömer det lämpligt tar fram underlag för skapandet av 
en permanent kommitté för Of Course! 

 

§ 22  
 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen noterar ett antal mindre redaktionella fel. Inget 
av dem bedöms dock vara så allvarligt att man inte ska 
godkänna instruktionerna. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att    fastställa CIRCs och IAESTEs instruktioner med några 

redaktionella ändringar. 

 BU: FASTSTÄLLA CIRCS OCH 
IAESTES INSTRUKTIONER PÅ 
ENGELSKA 
./19 

§ 23  
 

Inga verksamhetsberättelser föreligger. 
 

 FASTSTÄLLANDE AV 
VERKSAMHETSBERÄTTELSER 

§ 24  
 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen noterar att det i Marskalks verksamhetsplan står 
”handikappanpassade”, och föreslår att det i stället borde stå 
”tillgänglighetsanpassade”. 
 
Kårstyrelsen noterar vidare att LoB, G.U.D. och CFFC har några 
mindre redaktionella fel.  
 
Kårstyrelsen noterar att CBK och IAESTE saknar en reflektion 
om inkludering i verksamheten i sin verksamhetsplan. 
Eventuellt är detta för att de råkat använda den gamla mallen. 
 
Kårstyrelsen beslutar 

 FASTSTÄLLANDE AV 
VERKSAMHETSPLANER 
./20, ./21, ./22, ./23, ./24, ./25, ./26, 
./27, ./28, ./29, ./30, ./31, ./32, ./33, 
./34 



PROTOKOLL 

2022-08-10 

KÅRSTYRELSEN 

 

Vid protokollet  Mötesordförande  Justeras 

 

_______________ 

  

_______________ 

  

_______________ 

Samuel Nyberg  Isac Stark  Matilda Svensson 

 
 12 av 17   

att    godkänna verksamhetsplanen för PU 2022/2023, KåK 
2022/2023, FestU 2022/2023, Pyrot 2022/2023, JämK 
2022/2023, CHARMk 2022/2023, Svea 2022/2023, 
GasqueK 2022/2023, samt Tofsen 2022/2023. 

att    godkänna verksamhetsplanen för Marskalk 2022/2023, 
LoB 2022/2023, G.U.D 2022/2023 och CFFC 2022/2023 
med förbehåll att de gör några mindre redaktionella 
ändringar.  

att    återremittera verksamhetsplanen för CBK 2022/2023 och 
IAESTE 2022/2023 med anledningen att en reflektion 
kring inkludering i verksamheten krävs. 

 

§ 25  

 

Inga avsägelser föreligger.  AVSÄGELSER 
 

 

§ 26  

 

 
Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att enhälligt välja Ellen Schuchert, z20, till ledamot i 

CHARMk 2022/2023. 

 VAL: CHARMKOMMITTÉN 
2022/2023 

§ 27  

 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att enhälligt välja Samuel Karlsson, h19, till SUS-samordnare 

för Chalmers studentkår. 

 VAL: SUS-SAMORDNARE 

§ 28  
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Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att enhälligt välja David Hedgren, d17, och Leonard Bagiu, 

h20, till utbildningsområdesrepresentanter för EDIT-I 
2022/2023. 

att    enhälligt välja Hanna Jonsson, m18, och Hampus Gelang, 
m21, till utbildningsområdesrepresentanter för MATS 
2022/2023. 

att    Enhälligt välja Victoria Hansson, a19, och Sofia 
Einarsson, v19, till utbildningsområdesrepresentanter för 
ASAM 2022/2023. 

att    enhälligt välja David Winroth, gs21, och Oscar Nilsson, 
f19, till utbildningsområdesrepresentanter för KFM 
2022/2023. 

att   anse beslutet direktjusterat. 
 
 

 VAL: UTBILDNINGSOMRÅDES-
REPRESENTANTER 2022/2023 

§ 29  

 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att enhälligt välja Emil Löfgren, kfkb18, till 

studentrepresentant i anställningskommittén 2022/2023. 
 

 VAL: STUDENTREPRESENTANT I 
ANSTÄLLNINGSKOMMITTÉN 
2022/2023 

 

§ 30  

 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Emelie Lemann justeras ut. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att enhälligt välja Emelie Lemann, f19, till 

studentrepresentant i Centrala skyddskommittén 
2022/2023. 

 

 VAL: CENTRALA 
SKYDDSKOMMITTÉN 2022/2023 
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§ 31  

 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att enhälligt välja Emelie Lemann, f19, till 

studentrepresentant i Jämställdhetskommittén 
2022/2023. 

 
Emelie Lemann justeras in. 
 

 VAL: 
JÄMSTÄLLDHETSKOMMMITTÉN 
2022/2023 

§ 32  

 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Isac Stark justeras ut. 
 
Samuel Nyberg tar över rollen som mötesordförande. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att enhälligt välja Isac Stark, kfkb18, till ledamot i Styrgrupp 

Genie 2022/2023. 
 
Isac justeras in. 
 
Isac tar över rollen som mötesordförande. 
 
 

 VAL: STYRGRUPP GENIE 
2022/2023 

§ 33  

 

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

Arbetsgrupp Tekniska förutsättningar 2022/2023. 
 
 

 VAL: ARBETSGRUPP TEKNISKA 
FÖRUTSÄTTNINGAR 2022/2023 

§ 34  
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Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att enhälligt välja Hugo Simonsson, d17, till ledamot i 

Arbetsgrupp Effektivt lokalnyttjande 2022/2023. 
 

 VAL: ARBETSGRUPP EFFEKTIVT 
LOKALNYTTJANDE 2022/2023 

§ 35  

 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Viktor Kjellsson justeras ut. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att enhälligt välja Viktor Kjellsson, v19, till ledamot i 

Arbetsgrupp Nod Lindholmen 2022/2023. 
 
Viktor Kjellsson justeras in. 
 
 

 VAL: ARBETSGRUPP NOD 
LINDHOLMEN 2022/2023 

§ 36  

 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att utan inbördes ordning enhälligt välja Lovisa Eriksson, 

kfkb17, Anna Lindqvist, H21, samt Leon Larsson, 
KFKB21, till ledamöter i Krisledningsgruppen 2022/2023. 

 
 

 VAL: KRISLEDNINGSGRUPPEN 
2022/2023 

§ 37  
 

Diskussionen lämnas fri. 
 
Kårstyrelsen beslutar 
att godkänna proposition 2 – Uppdatera reglementet med T-

RaX som kårförening och avlägga den till 
Fullmäktigesammanträde 1, onsdag 14 september 2022. 

 FUM 
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§ 38  
 

SFS har sitt uppstartsmöte den kommande veckan. 
 
 

 SFS 

§ 39  
  

GFS har uppstartsmöte idag. Första styrelsemötet är i 
mottagningsvecka 2. 
  

 GFS 

§ 40  
  

Ingen information föreligger. 
 

 REFTEC 

§ 41  
  

Inga Per Capsulam-beslut föreligger. 
 

 PER CAPSULAM 

§ 42  
  

Samuel Nyberg meddelar om födelsedagar och vem som 
ansvarar för att gratulera.  

i. 10/8 Jan-Christer Antonsson, Hedersmedlem, 73 år, 

KO 

ii. 10/8 Albert Vesterlund, vUO 2022/2023, 22 år, UO 

iii. 27/8, Jonas Belfrage, VO 06/07, 40 år, VO 

iv. 29/8, Gabriel Aspegren, UO 20/21, 24 år, UO 

v. 30/8, Erik Ljungdahl, vAO 2022/2023, 25 år, AO 

vi. 31/8, Cecilia Svennberg, UO 13/14, 30 år, UO 

 
 
 

MEDDELANDE  
KOMMANDE FÖDELSEDAGAR 

§ 43  
  

Inga övriga meddelanden.    MEDDELANDEN ÖVRIGA 
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§ 44  
  

  ÖVRIGA FRÅGOR 

§ 45  

  

10 augusti: Ledamots födelsedag! 
11-13 augusti: Way out west 
16 augusti: Första dagen! 
30 augusti: Ledamots födelsedag! 
27 augusti: Nollkalaset 
29 augusti: Terminsstart 
3 september: Chalmersspexet urpremière 
3 september: FuM-kickoff 
 
 

 MÅNADENS VIKTIGASTE 
HÄNDELSER  

§ 46  

 
Chalmerister sätter skräck i stadens invånare – potentiellt 
problem? 
Vänskapsorganisation har stora problem med att hitta folk 
som vill engagera sig. 
Anekdot från förr: CHARMare förmedlade högskolans bord för 
egen vinst. 
Kräftskiva ansågs lyckad, om än något oorganiserad. 
Ledamot öppnade en dörr utan någon plan, historian ännu 
inte avslutad. Lycka till! 
Ledamot besökte mindre belevad sittning för gamla tiders 
skull, återvände hem och luktar mat. 
Vi fick nästan besök av blåljus på campus, lyckligtvis slutade 
det väl. 
 

 
 

RYKTEN, SKVALLER OCH 
DEMENTIER 

§ 47  
  

Isac Stark förklarar mötet avslutat klockan 12:00 onsdag 10 
augusti 2022. 

 MÖTETS AVSLUTANDE 

 


