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Verksamhetsberättelse från Göteborgs 
Nations styrelse 
Denna verksamhetsberättelse avser verksamhetsåret 2019 

Styrelsens sammansättning under året 
2019-01-01 till 2019-01-20                   
Elias Collin 
Eva Glimstedt Torslow 
Helena Psaros 
Jakob Österberg 
Mimmi Lundin 
Bel-Gloire Temo  
 
Johan Mark – Skattmästare för stipendier 
Ulf Silén – Skattmästare för fastigheten 
Viktor Dam – Förste Kurator 
Lisa Ekdahl – Andre kurator 
Rebecka Olsson – Tredje Kurator 
 
Ingrid Helmius – Endast förslags- och yttranderätt, Inspektor 
Mats Leijon – Endast förslags- och yttranderätt, Proinspektor 
Ebba Larsson – Endast förslags- och yttranderätt, Sekreterare 
Elin Bergman – Endast förslags- och yttranderätt, Projektledare för verksamhetsutökningen 
 
2019-01-21 till 2019-02-26 
Elias Collin 
Eva Glimstedt Torslow 
Helena Psaros 
Jakob Österberg 
Mimmi Lundin  
Bel-Gloire Temo – Styrelsens mötesordförande 
 
Johan Mark – Skattmästare för stipendier 
Ulf Silén – Skattmästare för fastigheten 
Viktor Dam – Förste Kurator 
Lisa Ekdahl – Andre kurator 
Rebecka Olsson – Tredje Kurator 
Ebba Larsson - Festmästare 
 
Ingrid Helmius – Endast förslags- och yttranderätt, Inspektor 
Mats Leijon – Endast förslags- och yttranderätt, Proinspektor 
Ebba Larsson – Endast förslags- och yttranderätt, Sekreterare 
Elin Bergman – Endast förslags- och yttranderätt, Projektledare för verksamhetsutökningen 
 
 



 Uppsala 2019-12-17 

 
 
2019-02-27 till 2019-06-11 
Elias Collin 
Eva Glimstedt Torslow 
Josefin Wikman 
Jakob Österberg 
Mimmi Lundin  
Bel-Gloire Temo – Styrelsens mötesordförande 
 
Johan Mark – Skattmästare för stipendier 
Ulf Silén – Skattmästare för fastigheten 
Viktor Dam – Förste Kurator 
Lisa Ekdahl – Andre kurator 
Rebecka Olsson – Tredje Kurator 
Ebba Larsson - Festmästare 
 
Ingrid Helmius – Endast förslags- och yttranderätt, Inspektor 
Mats Leijon – Endast förslags- och yttranderätt, Proinspektor 
Camilla Persson – Endast förslags- och yttranderätt, Nationsvän 
Jan Drottfors – Endast förslags- och yttranderätt, Sekreterare 
Elin Bergman – Endast förslags- och yttranderätt, Projektledare för verksamhetsutökningen 
 
2019-08-20 till 2019-09-16 
Elias Collin – Styrelsens mötesordförande 
Josefin Wikman 
Jakob Österberg 
Bel-Gloire Temo 
Erik Lawenius 
Ebba Ulfberg 
 
Johan Mark – Skattmästare för stipendier 
Ulf Silén – Skattmästare för fastigheten 
Viktor Dam – Förste Kurator 
Jacob Gilbertsson – Andre kurator 
Rebecka Olsson – Tredje Kurator 
Vakant - Festmästare 
 
Ingrid Helmius – Endast förslags- och yttranderätt, Inspektor 
Mats Leijon – Endast förslags- och yttranderätt, Proinspektor 
Camilla Persson – Endast förslags- och yttranderätt, Nationsvän 
Jan Drottfors – Endast förslags- och yttranderätt, Sekreterare 
 
2019-09-16 till 2019-10-22 
Elias Collin – Styrelsens mötesordförande 
Josefin Wikman 
Jakob Österberg 
Bel-Gloire Temo 
Erik Lawenius 
Ebba Ulfberg 
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Johan Mark – Skattmästare för stipendier 
Ulf Silén – Skattmästare för fastigheten 
Viktor Dam – Förste Kurator 
Jacob Gilbertsson – Andre kurator 
Rebecka Olsson – Tredje Kurator 
Jan Drottfors - Festmästare 
 
Ingrid Helmius – Endast förslags- och yttranderätt, Inspektor 
Mats Leijon – Endast förslags- och yttranderätt, Proinspektor 
Camilla Persson – Endast förslags- och yttranderätt, Nationsvän 
Jan Drottfors – Endast förslags- och yttranderätt, Sekreterare 
 
 
2019-10-22 till 2019-12-01 
Elias Collin – Styrelsens mötesordförande 
Josefin Wikman 
Jakob Österberg 
Bel-Gloire Temo 
Erik Lawenius 
Ebba Ulfberg 
 
Johan Mark – Skattmästare för stipendier 
Ulf Silén – Skattmästare för fastigheten 
Viktor Dam – Förste Kurator 
Jacob Gilbertsson – Andre kurator 
Rebecka Olsson – Tredje Kurator 
Jan Drottfors - Festmästare 
 
Ingrid Helmius – Endast förslags- och yttranderätt, Inspektor 
Mats Leijon – Endast förslags- och yttranderätt, Proinspektor 
Camilla Persson – Endast förslags- och yttranderätt, Nationsvän 
Johannes Eklind – Endast förslags- och yttranderätt, Sekreterare 
  
2019-12-02 till 2019-12-31 
Elias Collin – Styrelsens mötesordförande 
Josefin Wikman 
Jakob Österberg 
Bel-Gloire Temo 
Erik Lawenius 
Ebba Ulfberg 
 
Johan Mark – Skattmästare för stipendier 
Ulf Silén – Skattmästare för fastigheten 
Viktor Dam – Förste Kurator 
Jacob Gilbertsson – Andre kurator 
Rebecka Olsson – Tredje Kurator 
Jan Drottfors - Festmästare 
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Ingrid Helmius – Endast förslags- och yttranderätt, Inspektor 
Cecilia Wassén – Endast förslags- och yttranderätt, Proinspektor 
Camilla Persson – Endast förslags- och yttranderätt, Nationsvän 
Johannes Eklind – Endast förslags- och yttranderätt, Sekreterare 
                  

Styrelsearbetet och viktiga händelser under året 
Nationens styrelse har sammanträtt en gång i månaden med undantag för juli då nationens 

verksamhet låg nere. Styrelsen hade även ett SWOT-möte i januari och ett budgetmöte i april. 

Styrelsens sammanträden 
17/1 – SWOT-Möte            
24/1 – Styrelsemöte #1 
27/2 – Styrelsemöte #2  
28/3 – Styrelsemöte #3 
23/4 – Budgetmöte 
25/4 – Styrelsemöte #4 
23/5 – Styrelsemöte #5 
11/6 – Styrelsemöte #6 
20/8 – Styrelsemöte #7 
24/9 – Styrelsemöte #8 
22/10 – Styrelsemöte #9 
19/11 – Styrelsemöte #10 
17/12 – Styrelsemöte #11 
 
Mer detaljerad information om vad som har avhandlats på de olika mötena finns att läsa i 
respektive mötesprotokoll och tillhörande mötesunderlag. 
 
Det löpande arbetet 
Genom kuratorernas meddelanden och den ekonomiska rapporten som inkommer inför varje 
styrelsemöte håller sig styrelsen uppdaterad om nationens olika verksamheter och den 
ekonomiska situationen. 
 
Inför varje möte redovisar Skattmästare Ulf Silén en rapport om fastigheten. 
 
Projektledaren för verksamhetsutökning, Elin Bergman, skickade under VT19 meddelanden inför 
varje möte för att styrelsen ska hållas uppdaterad om projektets fortgång (läs mer nedan). 
 
Heltidarnas meddelanden följer mallar med checklistor för att hjälpa deras 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. 
 
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 
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fastigheten under 2019 har varit följande: 
 
 

• Den 24 oktober 2017 beslutade styrelsen att säga upp hyresavtalet med Galejan Fest & 
Konferens AB. Den 30 september 2018 avflyttade restauratören. Under 2018 påbörjade 
Skattmästare Ulf Silén samt advokater förhandlingen med restauratören angående 
villkoren av uppsägningen. Under 2019 så förlikade sig parterna under den muntliga 
förberedelsen i Tingsrätten och nationen betalade ett skadestånd på 1.5 miljoner uppdelat 
på 4 år.  

• De kökslokalerna som tidigare var uthyrda till Urban Gidlund var i stort behov av att 
renoveras. Under våren 2019 renoverade fastigheten lokalerna genom att bland annat 
gjuta ett helt nytt golv, installera nya golvbrunnar samt att installera nya köksinventarier. 

• Under 2019 har fastigheten blivit drabbad av en hel del vattenläckor i både bostäderna 
och den kommersiella delen av fastigheten. Fastigheten har jobbat med att åtgärda de 
vattenläckorna samt med felsökning för att hitta orsakerna till dem. 

• För att försöka rusta upp fastigheten samt för att försöka reparera skador på taket har 
fastighetens tak lagts om. Kombinerat med detta så har också den allmänna balkongen 
fått ett nytt golv. 

• För att effektivisera uppvärmningen av fastighetens lokaler samt bostäderna har det 
installerats fem värmegivare i bostäderna samt ett nytt värmesystem i festsalen. 

• Fastigheten har också bytt leverantör av ekonomiska tjänster från Nabo (tidigare Visma, 
Azets och Ekonomisk förvaltning Uppsala) till Sweax. 

 
 
Kuratorskonventet 
Kuratorskonventet (KK) är Uppsalas tretton studentnationers samarbetsorgan. Representanter 
från nationerna, vanligtvis Förste och Andre 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: 

• KK antog en offert från företaget Mindsnake som rörde ombyggnationen av 
Nationsguiden.se. 

• KK röstade för en ny grafisk profil för Kuratorskonventet. 

• Med tanke på de ökade kostnaderna som Nationernas nuvarande medlemsregister 
innebär så har KK beslutat att börjat planera hur man ska gå tillväga för att eventuellt 
byta medlemsregister. 

• Under 2019 har Kuratorskonventet arbetat med att ta fram förslag på hur 
insparksveckorna ser ut. Just nu får kårerna den första kontakten med studenterna vilket 
ger dem en stor fördel i jakten på engagerade. Med anledning av detta ville KK utreda att 
införa en form nationsgemensam inspark. Det arbetet har fortsatt under 2019 och 
kommer att fortsätta under 2020 för en eventuell början höstterminen 2020. 

• På grund av många oförutsedda kostnader, lägre intäkter och osäkra budgetposter ser 
Kuratorskonventets ekonomi inte enormt stabil ut för kommande år. På grund av detta 
har Kuratorskonventet valt att instifta en medlemsavgift. Alla nationer ska under HT20 
betala 5 kronor per medlem som de har till KK. 

• Kuratorskonventet har valt att göra Kommunikationsansvarig till permanent sekreterare 
för KK istället för att sekreterarposten som ideell post. 

• Kuratorskonventet har gemensamt förhandlat fram ett nytt grossistavtal med Martin & 
Servera som träder i kraft från 1 januari 2020. 
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Andra frågor som styrelsen har arbetat med 

• Styrelsen arbetar vidare med transparensen i sitt arbete. Detta år finns det en bild med alla 
ledamöter i styrelsen på nationens hemsida för att alla ska veta vem som sitter i styrelsen. 

• Styrelsen har under året reviderat olika ämbetsmannaförmåner så som 
nationspoängssystemet och KK-korts-listan. 

• Styrelsen har under året arbetat med implementeringen av GDPR-rutiner i nationens 
verksamhet. Det arbetet är nu färdigt. 

• Styrelsen har arbetat med bytet av grossistavtal som förhandlats tillsammans med KK. 

• 2019 var det första året som Göteborgs Nation har haft helt självständig kontroll över 
nationens festsal för att bedriva uthyrningsverksamhet. Styrelsen har kontinuerligt under 
2019 utvärderat hur uthyrningsverksamheten har fungerat samt gjort ändringar i 
verksamheten när det har varit nödvändigt. 

• Under våren 2019 arbetade Elin Bergman som projektledare för verksamhetsutökning 
vars ansvar det var att se till att verksamhetsutökningen gick så bra som möjligt. 

Pågående projekt 
Detta är de långtgående projekten som för tillfället ligger på styrelsens bord och kommer att 

fortsätta arbetas med nästa år. 

 
Kuratorers hälsa 
Att vara kurator är något som kan vara väldigt tungt och stressande. Frågan lyftes till styrelsen 
under 2017 och ända sen dess så har det varit en del av styrelsens regelbundna arbete. Under 
2019 har styrelsen arbetat tydligt med att förbättra arbetsmiljön för kuratorerna och deras 
välmående. Detta är dock ett arbete som måste fortsätta i framtiden då det är en väldigt viktig 
fråga som alltid är relevant. 
 
Festsalen 
Den 24 oktober 2017 beslutade styrelsen att säga upp avtalet med Galejan Fest & Konferens. 
Under 2019 arbetade styrelsen med att utreda olika typer av lösningar som möjliggör för nationen 
att driva festvåningen i egen regi. För att ge transparens och för att uppmuntra alla att delta i 
arbetet ska styrelsen också informera landsmännen i allmänhet och ämbetsmännen i synnerhet 
om hur projektet fortskrider. I och med verksamhetsutvecklingen och de stora investeringarna 
som det innebär så ska styrelsen i framtiden även se över nationens arbete med avskrivningar och 
periodiseringar. 
 
Festmästaren 
Den 20 december 2018 så antog styrelsen reglementet för Festmästaren. Den 21 januari 2019 

valdes nationens första festmästare. Under 2019 så ska styrelsen utvärdera festmästarens arbete. 

 
 


