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Protokoll Kårstyrelsemöte 8 

Fört vid sammanträde med SAKS Kårstyrelse 20/21

Time: 2021-02 -09 17:30 

Place: Digitalt via zoom  

 

Närvarande ledamöter 
Linnéa Mundin 

Lucas Ravens  

Kajsa Nordberg 

Sana Rauf 

Rawan Alkattan 

Malin Andersson  

Ishmeet Oberoi  

Kristina Erhadsson från 18:40ish  

 

 

 

 

 

 

 
Ej närvarande ledamöter 
 

Övriga närvarande 
Karin Öst 

 

 

 

Sändlista 
kallelse@saks.gu.se vilken innefattar: 

SAKS ordförande 

SAKS vice ordförande 

SAKS administratör 

SAKS revisorer 

SAKS inspektor 

 

Organets ledamöter 

Ev. övriga 
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Preliminärer/ preliminaries (§§ 1) 

§ 1.1 Mötets öppnande/ Opening of the meeting 
  Linnéa öppnar mötet kl 17:52 

 

§ 1.2 Val av sekreterare & justeringsperson/Election of secretary & 
attestant 
 Styrelsen beslutar  
  att välja Malin Andersson till sekreterare och Lucas Ravens till 
justeringsperson 

 

§ 1.3 Adjungeringar/Adjunktions 
  Inga adjungeringar föreligger. 

  alt. 

  Styrelsen beslutar  
   att have an open meeting. 

 

§ 1.4  Godkännande av föredragningslista/Approval of propsed agenda 
  Styrelsen beslutar  
   att godkänna föredragningslistan.  

 

§ 1.5 Mötets behöriga utlysande/Meeting properly called 

Styrelsen beslutar 

    att acceptera den förslagna föredragningslistan med ändringen att flytta 

punkten gällande SFS FUM till beslutspunkt istället för diskussionspunkt.  

§ 1.6 Föregående mötes protokoll/Last meetings minutes        

     Attachment 1 
  Förgående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.   

 

§ 1.7 Avstämning av ärendeplan/Adaption of the business agenda  

     Attachment 2  

  Kårstyrelsen avstämmer ärendeplanen enligt bilaga 2.  

 

§ 1.8 Avstämning av beslutsuppföljning/Reconcilation of decisions 
 

Kårstyrelsen går igenom föregående mötes beslut som inkluderade 
arvodering för heltidare samt revidering av budget. FUM tog inte upp den 
reviderade instanslistan på föregående fullmäktigemöte.  
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Beslutsärenden/ Decisions (§§ 2) 

§ 2.1 SFS FUM 
   

SAKS har sju röster/mandat vid SFS fullmäktige. Det behöver inte vara en deltagare 
från SAKS per röst. Det diskuteras att det kanske är bättre att tre till fyra personer från 
SAKS sitter tillsammans under SFS FUM den 23/4-25/4 och ansvar för de sju 
mandaten/rösterna. Det diskuteras att det kan vara bra med någon utanför styrelsen – 
kanske någon som ska sitta med i KåS nästa år. 

Linnéa och Lucas vill sitta med och de ska fundera ut vilka andra som borde ingå. 

 

The union board decides 

   att bilda en delegation bestående av Linnéa och Lucas och två 
studentrepresentanter utanför KåS.  

 

Diskussionsärenden/ Discussions (§§ 3) 

§ 3.1 Exam archive  föredragande: Lucas 
 

Det diskuteras om google drive. En fråga som lyfts är om det är service att ge en länk 
till studenter? Har man fått en länk kan man kopiera och dela. Försvinner konceptet att 
SAKS ska erbjuda detta då? Det diskuteras senare att en nackdel med google drive är 
att det sällan uppdateras.  

 

Kandidaterna används av läkarstudenter för att dela tentor och anteckningar. 
Anteckningar kräver mer uppmärksamhet och försiktighet med tanke på upphovsrätt.   

 

Det diskuteras att skippa hela idén med tentaarkivet på hemsidan. Men att man kanske 
kan göra en google-drive oavsett. I alla fall temporärt då studenter efterfrågar det. Dock 
inga anteckningar. 

Det diskuteras om universitetet eller biblioteket borde ansvara för detta istället: 
Biblioteket har erfarenhet gällande arkivering och man skulle då kunna få åtkomst via 
sitt GU-konto. Lucas ska kolla med biblioteket  

 

§3.2  Compensation for more board positions 
   

Diskussion att det kan vara bra att specificera hur stort/omfattande SAKS vill 
arbetsmiljöarbetet ska vara. 

 

Diskussion om utbildningsrådens ordförande ska få kompensation i slutet av 
verksamhetsåret. Ett problem som diskuteras med att ge utbildningsråden betalt är om 
samma ska gälla för vissa aktiva i utskotten. Risk att det blir en klyfta mellan 
utbildningsråd och utskott. Dock får SAKS mest pengar för att bedriva 
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utbildningsbevakning. Det kan vara ett argument för varför just vissa aktiva/poster 
inom utbildningsråden eventuellt ska få arvodering.  

Det diskuteras att SAKS behöver fler studenter som engagerar sig, speciellt inom 
utbildningsbevakning och det är bra att försöka hitta motiveringar till att få studenter 
att arbeta med/engagera sig i utbildningsbevakning.  

Diskussionen gällande arvodering och utbildningsråden får KåS fortsätta att diskutera 
för att lägga förslag till FUM. 

 

Det diskuteras att pengar inte motiverar utan det visar mer på en uppskattning.  

Diskuteras att någon form av arvodering kan locka studenter som vill engagera sig men 
tvekar.  När det inte är en pandemi fås andra förmåner som kåraktiv som också är 
viktiga att ta hänsyn till.  

 

Styrelsen vill gå vidare med arvodering för arbetsmiljöarbetet. Malin och Sana uppger 
att man lägger ner ca 4-5h per vecka. Beslut på nästa KåS  

 

 

§3.3  Closing of a bank account 

 

Gäller intro-konto. 

Bestämt att kontot ska stängas sedan tidigare och att det inte har hänt då man inte hört 
något från banken  

Linnéa kan flytta över pengarna och stänga kontot. Hon ville bara ta upp och nämna 
det 

 

 

§3.4  The students council of education (faculty level) 

 

Linnea föredrar att dela upp punkterna utifrån de som sitter med i utbildningsrådet. 

Linnéa föreslår att följande ska tas upp: 

-Studenttrivsel enkäten – resultat vara sammanställda  

-Studentinflytande – att universitetet kan hjälpa till att öka studentinitiativen på 
programmen. Att lyfta att program ibland har andra vägar att involvera studenter som 
inte är via SAKS och att SAKS önskar att det ska ske på ett mer strukturerat sätt via 
kåren.  

-Kursutvärderingar – denna punkt utifrån GUS rapport.  

-Rutiner för feedback – studenternas får i stor utsträckning bara veta om något är rätt 
eller fel och inte alltid vad som är rätt och fel och varför. Ta upp att tenta genomgång 
bör ske efter tentaresultatet har kommit.  

-Studenter vid VFU – tydligare bedömningskriterier och att studenter måste få veta 
vem som är examinator. Det sker diskriminering både i kurslabb och ute på plats och 
att universitetet måste jobba mer aktivt emot detta.   
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Diskussion om att information inte konsekvent.  

Diskussion om att lärare borde vara mer informerade om SAKS och kunna hänvisa 
studenter till kåren i större utsträckning.  

Kanske kan det under det kommande utbildningsrådet försöka ställas frågor hur 
personal/lärare ser på saker. Ställa frågeställningar som ”Hur hade det känts för er?”.  

Diskussion om att lyfta till utbildningsrådet om stressen av att man kan ”förlora” sitt 
jobb/utbildning om man inte klara vissa moment.  

Sana, Linnéa och Lucas ska prata ihop sig och utveckla detta vidare inför 
utbildningsrådets möte.  

 

 

 

§ 3.5 Recruitment for next year 

 

Någon uppmärksammar att ha varit kåraktiv är ett sätt att ha haft ett socialt liv under 
pandemin. 

 

KåS kommer överens om att alla ska göra kort video om deras position. Videon ska 
inte vara uppbyggd som en intervju men utgå från Linnéas frågeställningar som KåS 
anser är bra. Det diskuteras att vi kan lyfta att det är intressant, kul och man kan göra 
skillnad genom att engagera sig i kåren. Deadline för filmen är den 10/3. Filmen ska 
vara runt 1-2 minuter lång. Det är okej att göra på svenska. Filmen ska textas. Förslag 
om att göra en gemensam zoom-film som ett komplement.  

 
§   3.6 GSF AB 

 

Diskussion om vi kommer att gå in med pengar måste vi ha en person som är 
involverad, vill vi ha det? Kan vi hitta studenter med det intresset?  

Diskussion att det är bättre att investera de pengar SAKS har.   

 

Just nu har inte direkt någon ny information tillkommit och det måste diskuteras mer 
inom GSF hur man ska gå vidare. 

KåS ska komma med förslag till FUM. Det diskuteras att man vill att FUM ska sätta sig 
in mer i detta innan beslut ska fattas på FUM så att frågan inte kommer tillbaka till KåS. 
Det lyfts att det kan förslås att FUM kan ha ett eget möte om denna fråga innan 
beslutet ska tas. 

En fråga som lyfts är vad händer om FUM motsätter sig? Det diskuteras att när mer 
information finns ska KåS sätta ihop ett bra föreslag att förslå till FUM. 
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§   3.7 Sahlgrenska Life 

 

Universitet går vidare med projektet Sahlgrenska life. SAKS behöver 
studentrepresentanter till de arbetsgrupper som kommer att skapas i samband med 
detta. Det verkar bli ett intensivt arbeta, men kul och givande. Linnéa har haft möte 
med prorektor Mattias som nu tagit ansvar för projektet.  

 

I framtiden kommer inte SA ha byggnaderna HVB eller odontologen. Det riskeras att 
det kommer saknas undervisningslokaler därför viktigt att hitta studentrepresentanter 
för att driva frågor om studieplatser mm. 

 

Det diskuteras att kanske ska höra med SAMO och utbildningsråden för att hitta bra 
studentrepresentanter. Även att det kan vara bra att få in i verksamhetsplanen för nästa 
verksamhetsår så att SAKS är med och följer utvecklingen noga  

 

Det lyfts att även om det kan vara svårt att förstå och sätta sig in i detta stora projekt är 
det viktiga bara veta hur man vill ha det för att kunna driva viktiga frågor som kommer 
med projektet. 

Rapporter / Reports (§§ 4) 

§ 4.1 Ordförandens rapport/ The Chairs report 
 

Linnéa berättar att det vart mycket med Sahlgrenska life. Det finns en ny 
överensstämmelse med studentmedia. Hon har möte den 10/2 med Gunnar och 
Agneta gällande diskriminering på odontologen  

 

§ 4.2 Övriga rapporter/ Other reports 
 

Lucas – Inte mycket mer att säga än det som står i FUM-rapporten. Han hade möte 
med rådet för rekrytering idag. Haft en diskussion tillsammans med GUS om tentasalen 
om antalet studenter.   

 

Kajsa – Har haft en del möten och annan kommunikation med Linnéa och Lucas. 
Arbetet rullar på.  

 

Malin – Börjat arbeta upp hur SAMO-nätverket hur kommunikation ska se ut under 
våren.  

 

Ishmet – E-mail om stipendier till internationella studenter. Fortsätter jobba det som 
dyker upp 

 

Kristina – Känner att hon lägger ner mycket energi på kåraktiva saker men känner just 
nu att hon inte får lika mycket tillbaka tyvärr, men kämpar på ändå.  
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Rawan – Jobbat med ALARM och ser till att goodie bags, priser mm kommer till 
studenter som var med på mässan. Hon jobbar även med en utvärdering av ALARM. 
Har en idé att utveckla webbsidan så att den är aktuell året runt.  

 

Sana – Haft möte med SAMO. Ska arbeta med att sammanställa möten och 
mötesarvoderingar. Hon har även jobbat med GUS-valberedning.  

 

Karin – Försöker få ett grepp om hur SAKS är strukturerat mm.  

 

Övrigt / Other (§§ 5) 

§ 5.1 Övriga frågor/ Other questions 
  Inga  

 

§ 5.2 Nästa möte/ Next meeting 
  9/3-2021 och på zoom  

 

§ 5.3 Mötesutvärdering/ Meeting evalutation 
Långt, produktivt, kul, informativt, trött, hjärnbrott, mycket diskussion, 
trevligt att ses  

   

§ 5.4 Mötets avslutande/ Ending of meeting 
  21:32  

 

Vid protokollet: 

 

 

 

 

________________________ 

Malin Andersson 

 

Attested: 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Linnéa Mundin   Lucas Ravens  

Ordförande   Justeringsperson 




