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Verksamhetsberättelse från Göteborgs nations styrelse 
 
Denna verksamhetsberättelse avser verksamhetsåret 2018.  

Styrelsens sammansättning under året 
2018.01.01- 2018.02.04 
Elias Collin 
Eva Glimstedt Torslow 
Elin Bergman 
Katrina Kidd 
 
Mimmi Lundin, styrelsens mötesordförande 
Johan Mark, Skattmästare 
Ulf Silén, Skattmästare 
Sofia Rohdin, Förste kurator 
Hedda Berto, Andre kurator 
Linnea Hedlund, Tredje kurator 
 
Ingrid Helmius, endast förslags- och yttranderätt, Inspektor  
Mats Leijon, endast förslags- och yttranderätt, Proinspektor 
Lena Jideus, endast förslags- och yttranderätt, Nationsvän 
Josef Thoresen, endast förslags- och yttranderätt, Jubileumsgeneral em. 
Lisa Ekdahl, endast förslags- och yttranderätt, Sekreterare 
 
2018.02.05- 2018.04.22 
Elias Collin 
Eva Glimstedt Torslow 
Elin Bergman 
Katrina Kidd 
Viktor Dam 
 
Mimmi Lundin, styrelsens mötesordförande 
Johan Mark, Skattmästare 
Ulf Silén, Skattmästare   
Sofia Rohdin, Förste kurator  
Hedda Berto, Andre kurator  
Linnea Hedlund, Tredje kurator 
 
Ingrid Helmius, endast förslags- och yttranderätt, Inspektor  
Mats Leijon, endast förslags- och yttranderätt, Proinspektor 
Lena Jideus, endast förslags- och yttranderätt, Nationsvän 
Josef Thoresen, endast förslags- och yttranderätt, Jubileumsgeneral 
Lisa Ekdahl, endast förslags- och yttranderätt, Sekreterare 
 
2018.04.23- 2018-05-15 
Elias Collin 
Eva Glimstedt Torslow 
Elin Bergman 
Axel Ström 
Viktor Dam 
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Mimmi Lundin, styrelsens mötesordförande 
Johan Mark, Skattmästare 
Ulf Silén, Skattmästare   
Sofia Rohdin, Förste kurator  
Hedda Berto, Andre kurator  
Linnea Hedlund, Tredje kurator 
 
Ingrid Helmius, endast förslags- och yttranderätt, Inspektor  
Mats Leijon, endast förslags- och yttranderätt, Proinspektor 
Josef Thoresen, endast förslags- och yttranderätt, Jubileumsgeneral 
Lisa Ekdahl, endast förslags- och yttranderätt, Sekreterare 
 
2018.05.16- 2018.06.30 
Elias Collin 
Eva Glimstedt Torslow 
Axel Ström 
Viktor Dam 
 
Mimmi Lundin, styrelsens mötesordförande 
Johan Mark, Skattmästare 
Ulf Silén, Skattmästare   
Sofia Rohdin, Förste kurator  
Hedda Berto, Andre kurator  
Linnea Hedlund, Tredje kurator 
 
Ingrid Helmius, endast förslag och yttranderätt, Inspektor  
Mats Leijon, endast förslags- och yttranderätt, Proinspektor 
Josef Thoresen, endast förslags- och yttranderätt, Jubileumsgeneral 
Lisa Ekdahl, endast förslags- och yttranderätt, Sekreterare 
Elin Bergman, endast förslags- och yttranderätt, Projektledare för verksamhetsutökning 
 
2018.07.01- 2018.09.16 
Mimmi Lundin 
Eva Glimstedt Torslow 
Helena Psaros 
Jakob Österberg 
 
Elias Collin, styrelsens mötesordförande 
Johan Mark, Skattmästare 
Ulf Silén, Skattmästare   
Sofia Rohdin, Förste kurator  
Lisa Ekdahl, Andre kurator  
Linnea Hedlund, Tredje kurator 
 
Ingrid Helmius, endast förslag och yttranderätt, Inspektor  
Mats Leijon, endast förslag och yttranderätt, Proinspektor 
Jacob Gilbertsson, endast förslag och yttranderätt, Sekreterare 
Elin Bergman, endast förslags- och yttranderätt, Projektledare för verksamhetsutökning 
 
2018.09.17- 2018.12.31 
Eva Glimstedt Torslow 
Mimmi Lundin 
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Helena Psaros 
Jakob Österberg 
Bel-Gloire Temo 
 
Elias Collin, styrelsens mötesordförande 
Johan Mark, Skattmästare 
Ulf Silén, Skattmästare   
Sofia Rohdin, Förste kurator  
Lisa Ekdahl, Andre kurator  
Linnea Hedlund, Tredje kurator 
 
Ingrid Helmius, endast förslag och yttranderätt, Inspektor  
Mats Leijon, endast förslag och yttranderätt, Proinspektor 
Jacob Gilbertsson, endast förslag och yttranderätt, Sekreterare 
Elin Bergman, endast förslags- och yttranderätt, Projektledare för verksamhetsutökning 

Styrelsearbete och viktiga händelser under året  
Nationens styrelse har sammanträtt en gång i månaden med undantag för juli då nationens 
verksamhet ligger nere. 
 
Styrelsens sammanträden  
18/1-18 
20/2-18 
22/3-18 
17/4-18 
15/5-18 
7/7-18 
23/8-18 
27/9-18 
23/10-18 
22/11-18 
20/12-18 
 
Mer information om de olika frågorna som presenteras nedan finns att läsa i respektive 
mötesprotokoll och tillhörande mötesunderlag.  
 
Löpande arbete  
Genom kuratorernas meddelanden och den ekonomiska rapporten som inkommer inför varje 
styrelsemöte håller sig styrelsen uppdaterad om nationens olika verksamheter och den 
ekonomiska situationen. Kuratorernas meddelanden följer mallar med checklistor för att hjälpa 
kuratorerna att hålla koll på sitt arbete och för att styrelsen ska ha koll på vad som fungerar 
respektive inte fungerar. 
 
Inför varje möte redovisar Skattmästare Ulf Silén en rapport om fastigheten.  
 
Projektledaren för verksamhetsutökning, Elin Bergman, skickar meddelanden inför varje möte 
för att styrelsen ska hållas uppdaterad om projektets fortgång (läs mer nedan).Kuratorernas 
meddelanden följer mallar med checklistor för att hjälpa kuratorerna att hålla koll på sitt arbete 
och för att styrelsen ska ha koll på vad som fungerar respektive inte fungerar.  
 
Styrelsen har sett till så att relevanta handlingar beretts i tid inför landskap.  
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Styrelsen följer en fastslagen verksamhetsplan för sitt arbete som inför styrelsemötena studeras 
av Förste kurator för eventuell revidering. 
 
Fastigheten  
Skattmästare Ulf Silén har fortsatt sitt arbete med nationens fastigheter genom att omförhandla 
de befintliga hyresavtalen samt upprusta de lokaler som har behov av det. Viktiga frågor för 
fastigheten under 2018 har varit följande:  
 

• Fönsterrenoveringen som påbörjades 2017 har fortsatt under året. Under 2018 
renoverades fönstren som vetter mot innergården.  

• Den 24 oktober 2017 beslutade styrelsen att säga upp hyresavtalet med Galejan Fest & 
Konferens AB. Den 30 september 2018 avflyttade restauratören. Under 2018 har 
Skattmästare Ulf Silén samt advokater påbörjat förhandlingen med restauratören 
angående villkoren av uppsägningen.  

• Lokalen, tidigare använd som nationens bibliotek, har rustats upp och renoverats. 
Sedan oktober hyrs lokalen ut av fastigheten från Sysslomansgatan i syfte att öka 
intäkterna till nationen.  

• Mellan nationen och fastigheten har ett internhyresavtal tagits fram och godkänts av 
styrelsen för de nya ytorna som nationen nu disponerar i och med restauratörens 
avflyttning.   

 
Kuratorskonventet  
Kuratorskonventet (KK) är Uppsalas tretton studentnationers samarbetsorgan. Representanter 
från nationerna, vanligtvis Förste och Andra kuratorer, sammanträder en gång i månaden i 
syfte att tillvarata nationernas gemensamma intressen och öka samarbetet mellan nationerna. 
Styrelsen har bevakat frågorna Kuratorskonventet jobbar med för att försäkra sig om att 
Göteborgs nations intressen tillvaratas. Frågor som Kuratorskonventet har arbetet med och 
tagit beslut i:  
 

• Fortsatt jobbet inom Studenthälsans styrelse. Studenthälsan sköter, sedan hösten, 
driften av Campus1477.  

• Under 2018 har frågan om nationernas och kårernas olika roll i studentlivet blivit 
aktuell vilket lett till bland annat en skrivelse av Inspektorerna till universitetet samt ett 
stormöte där representanter från olika delar av studentlivet; nationerna, 
programföreningarna och kårerna bjöds in av universitetet. Frågan utreds fortfarande 
av bl.a. en arbetsgrupp startad på initiativ av Kuratorskonventet.  

• Instiftat en ny Jämlikhetspolicy. 
• Reviderat Marknadsföringspolicyn.  
• Arbetat med implementeringen av GDPR och med anledning av detta antagit en för 

samtliga nationer och Kuratorskonventet gemensam Datapolicy. 
• Könsneutraliserat språket i samtliga reglementen. 
• Med anledning av ”Me too”-uppropet #inationensintresse tog nationerna genom 

samarbete i Kuratorskonventet initiativ till en öppen samtalskväll om nationernas 
jämlikhetsarbete i allmänhet och specifikt hur nationerna kan jobba mot sexuella 
trakasserier. Kuratorskonventet har fortsatt jämlikhetsarbetet under året bland annat 
med satsningar på utbildning av heltidare.  

• Instiftat ett nytt underkonvent: Marknadsföringskonventet. 
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Andra frågor styrelsen arbetat med och tagit beslut i: 
• En expeditionstid har tagits bort för att ge kuratorerna en bättre, mer stressfri 

arbetsmiljö.  
• 350-årsjubiléet har utvärderats för framtida jubileum. Det ekonomiska resultatet blev 

som väntat ungefär plus minus noll.  
• Avtalet med leverantören Carlsberg har omförhandlats. 
• Kassaskåpet som stått i biblioteket har, efter många om och men, tömts och forslats 

bort.  
• Under hösten 2017 startades en rörelse på sociala medier i syfte att uppmärksamma 

omfattningen av sexuella trakasserier mot kvinnor – ”me too”-rörelsen. Detta ledde till 
att flera yrkesgrupper skapade olika ”upprop” för att uppmärksamma omfattningen av 
ofredanden, trakasserier och diskriminering i specifika branscher. I januari 2018 
släpptes ”me too”-uppropet #inationensintresse som var ett upprop specifikt knutet 
till nationslivet i Uppsala. Med anledning av detta diskuterade styrelsen nödvändiga 
åtgärder som kan vidtas på just Göteborgs nation för att förbättra nationens arbete 
med jämlikhet. Styrelsen arbetade därför fram och antog en beredskapsplan 
”Beredskapsplan vid trakasserier, kränkande behandling och diskriminering”. 
Beredskapsplanen har en tillhörande åtgärdsplan vid pågående verksamhet samt en 
incidentrapport.  

• Styrelsen har fortsatt jobbet med transparens och kontinuitet. Efter varje styrelsemöte 
läggs ett referat upp på hemsidan i form av tre punkter och varje beslut förs in i en 
beslutsliggare som kontinuerligt uppdateras med beslutets status.  

 

Pågående projekt 
Projektet Verksamhetsutökning 
Den 24 oktober 2017 tog styrelsen ett ödesdigert, historiskt beslut: att säga upp kontraktet med 
Galejan Fest & Konferens, den restauratör som under många år nyttjat nationens festsal. 
Under 2018 har därför styrelsen, kuratelet och projektledaren jobbat hårt för att ro i hamn 
projektet ”Verksamhetsutökning”.  
 
Efter att beslut om uppsägning tagits startades en arbetsgrupp bestående av gamla kuratorer 
med olika sorters önskad kompetens. Arbetsgruppens uppgift var att sammanställa tidigare 
utredningar om att ta över festsalen samt att komplettera den informationen som hittades med 
ny information. Arbetsgruppens insats resulterade i dels ett informativt underlag till styrelsen 
och en diskussionskväll för medlemmar av Göteborgs nation där underlaget presenterades och 
medlemmarna fick uttrycka sina idéer, funderingar och åsikter. På diskussionskvällen var det 
tydligt på de deltagande medlemmarna att det mest önskvärda av möjligheterna som skulle 
öppnas upp med de nya lokalerna var att driva festsalen själva i nationens regi, utan en 
restauratör – det vill säga en så kallad verksamhetsutökning vilket senare också kom att bli 
projektets namn.  
 
Efter diskussionskvällen och sammanställningen av arbetsgruppens jobb blev det tydligt att det 
nödvändiga jobbet inför en verksamhetsutökning var av stor omfattning och att kuratelet själva 
inte kunde förväntas ta hela arbetsbördan. Därför beslutade styrelsen att instifta ett tillfälligt 
och arvoderat ämbete på 25 % med titeln ”Projektledare för verksamhetsutökning”. Till 
ämbetet, efter utlysning till Göteborgs nations medlemmar, valdes Elin Bergman.  
 
En projektplan upprättades av projektledaren, som sedan diskuterades, reviderades och 
godkändes av styrelsen. Under hösten har projektledaren skapat flera arbetsgrupper som 
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arbetat med olika delar av verksamhetsutökningen; eventuella nödvändiga 
organisationsförändringar, hur en välfungerande uthyrningsverksamhet ska kunna bedrivas 
samt finansiering – allt samordnat av projektledaren. Arbetsgrupperna bestod av 
projektledaren, en kurator och engagerade landsmän. Till varje styrelsemöte har projektledaren 
rapporterat hur projektet fortlöper samt lämnat beslutsunderlag för nödvändiga beslut.  
 
Visionen med projekt Verksamhetsutökning är, i enlighet med projektplanen, ”att nationen ska 
kunna bedriva en traditionell nationsverksamhet av studenter för studenter inom ramarna för 
medlemmarnas önskemål. Samt att den ökade tillgången till nationens festsal ska ge möjlighet 
för nationen att säkerställa fler inkomstkällor så att medlemsverksamheten kan få blomstra” 
och det är utefter den visionen arbetet med projektet fortlöper.  
 
Arbetsgruppen tillsatt för att utreda vilka organisationsförändringar som behövs i nationen 
föreslog till styrelsen att instifta en fjärde heltidare vars ansvarsområden och arbetsuppgifter 
skulle innefatta gasquer och uthyrningar, och därmed avlasta främst Tredje kurator. Förslaget 
antogs och styrelsen instiftade en Festmästare som ska sitta halvårsvis.1  
 
Under året har flera större investeringar gjorts för den framtida, förhoppningsvis utökade 
uthyrningsverksamheten som kommer bedrivas i festsalen och samtidigt investerat i nationens 
egen gasqueverksamhet. Styrelsen har beslutat att köpa in bestick, gasquestolar, bord och 
porslin. Den allra största investeringen som gjorts är dock att upprusta och renovera 
festsalsköket.  
 
Lokalen som fungerat som nationens bibliotek har, som ovan nämnt, hyrts ut av fastigheten till 
en kommersiell aktör. Styrelsen beslutade att magasinera biblioteket i Jacobowsky under hösten 
i väntan på slutligt beslut gällande var biblioteket istället ska finnas. På styrelsemötet i 
december beslutades att flytta biblioteket och studieplatserna till nuvarande pub och yttre pub 
samt att i samband med detta rusta upp puben.   
 
Projekt Verksamhetsutökning kommer fortsätta under 2019 med att hitta fungerande sätt att 
bedriva den utökade verksamheten både avseende organisation, ekonomi och investeringar i 
lokalerna – med fokus på att nationen är och ska fortsätta vara av studenter och för studenter.  
 
Implementering av GDPR  
2016 antogs Dataskyddsförordningen, mer känd som GDPR. Den 25 maj 2018 började den 
gälla fullt ut. Under året har styrelsen bevakat frågan för att veta vilka åtgärder som behöver 
vidtas för implementeringen. Nationen är, liksom övriga studentnationer i Uppsala, knuten till 
den gemensamma policyn som Kuratorskonventet har antagit. Utöver det har styrelsen också 
antagit en Integritetspolicy för nationen som informerar mer specifikt om bl.a. nationens 
skyldigheter gentemot enskilda samt enskildas rättigheter. Styrelsen fortsätter arbetet med 
nationens interna rutiner.  
 
Revidering av nationens stadgar och reglementen 
Styrelsen beslutade år 2017 att nationen ska genomföra en omfattande revidering av i första 
hand nationens reglementen och i andra hand nationens stadga. Syftet med revideringen är 
framför allt att könsneutralisera språket, och för att nationens styrdokument ska vara samtida 

                                                
1 Observera att styrelsen aldrig beslutade om arvoderingen av Festmästaren i och med att detta, enligt stadgan, 
endast kan beslutas av landskapet. Därför beslutades istället att kalla till ett extrainsatt landskap den 21 januari 
2019 för att föreslå en budgetrevidering och därmed heltidsarvodering till Festmästaren (samt att välja den första 
Festmästaren). 
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och spegla den verksamhet nationen bedriver. Under 2018 har revidering av nationens samtliga 
reglementen genomförts. För arbetet med stadgerevideringen har en arbetsgrupp tillsatts och 
revideringen är i sitt slutskede.  
 
Nya kök i studentbostäderna 
Köken i studentbostäderna håller på att bytas ut till nya, moderna kök. Köken installeras 
allteftersom hyresgäster flyttar ut, i mellanperioden innan nya hyresgäster flyttar in. Hittills har 
elva stycken rum fått nya kök och köken verkar vara mycket uppskattade. Rummen med nya 
kök har något högre hyra än de med gamla kök för att finansiera upprustningen.  
 
Svinn 
Under året har styrelsen fortsatt att arbeta mot svinnet. Arbetet har bland annat skett genom 
månatliga svinnrapporter för att hålla styrelsen observant på det svinn som uppmärksammats 
på nationen senaste åren. Problemet har bestått i att nationen har fått sämre marginal på 
försäljningen av mat och dryck. Frågan har, liksom under år 2017, varit en fast punkt på 
föredragningslistan. Arbetet verkar ha gjort nytta – siffrorna avseende mat speglar en betydlig 
förbättring och svinnet av alkohol är också förbättrat.  
 
 
 
 
 
 
  


