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Fullmäktigemöte 4 verksamhetsåret 2010/11 
 
 
Datum: 2011-05-17 
Tid: 
Plats: 

Kl.16.37-20.47 
Geovetarcentrum, sal Mark/Luft 

Kallade: Göta studentkårs fullmäktige 
Närvarande: Se separat närvarolista (bilaga 1) 
  

 
§ Ärende Beslut/åtgärd 

 
1 Preliminärer  
   

1.1 Mötets öppnande och behöriga 
utlysande 
 
Emelie Hultberg öppnade mötet 16.37 

Fullmäktige beslutar 
 
att förklara mötet behörigen utlyst. 

   
1.2 Val av justerare tillika rösträknare och 

justering av protokoll 
Fullmäktige beslutar 
 
att välja, Sofie Blombäck, doktorandsektionen 
och, Suzanne Staaf samhällsvetarsektionen till 
justerare tillika rösträknare samt 
 
att justering av protokoll skall ske senast 
tisdagen den 7 juni. 

   
1.3 Avsägelse och fyllnadsval 

 
Inga avsägelser föreligger. 

 

   
1.4 Justering av röstlängd 

 
Röstlängden justerades och 13 av 21 
ledamöter befanns vara närvarande. 

Fullmäktige befinns beslutmässigt. 

   
1.5 Adjungeringar Fullmäktige beslutar 

 
att mötet ska vara öppet. 

   
1.6 Godkännande av föredragningslistan 

 
Styrelsen föreslår att § 3.5 tas före § 
3.1. 

Fullmäktige beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan med 
föreslagna ändringar. 

 
 

2 Anmälningar  
   

2.1 Rapport från kårstyrelsen 
 
Föredragande: Emelie Arnesson 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 
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Emelie Aronsson rapporterade muntligt 
om vad som hänt sedan dess att 
rapporten skrevs.  
 
SFSfum har varit. Göta studentkår 
deltog med en delegation om 16 
personer. Många av Göta studentkårs 
motioner bifölls.   
 
Valet till nästa års presidium på GUS är 
klart. Nathalie Norberg från Göta 
studentkår är vald till ordförande.  
 
Styrelsen har gjort en omprioritering, i 
stället för Policy för förtroendevalda, 
kommer de att ta Regler för 
förtroendevalda. Styrelsen anser att 
detta bättre svarar mot organisationens 
behov.  
 
Göta studentkår har inlett ett nytt 
samarbete med GöteborgsOperan. 

   
2.2 Beslutsuppföljning 

 
Föredragande: Marie Norman 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna 

   
2.3 Ekonomisk rapport 

 
Föredragande: Maria Eriksson 
 
Fullmäktige diskuterade rapporten. 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

   
2.4 Uppföljning av verksamhetsplanen 

 
Föredragande: Marie Norman 
 
Fullmäktige diskuterade rapporten. 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga uppföljningen av verksamhetsplanen 
till handlingarna. 

   
2.5 Rapport om kårvalet 

 
Föredragande: Emelie Arnesson 
 
Styrelsen kommer att anta en 
uppdragsbeskrivning för valnämnden.  

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 

   
2.6 Rapport om medlemsrekrytering 

 
Föredragande: Gustav Öberg 
 
Fullmäktige diskuterade rapporten. 
Anslutningsgraden för övriga kårer i 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 
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Göteborg och nationellt diskuterades. 
   
 Martin Östling ankom 17.03.  
   

2.7 Rapport om likvidationerna 
 
Föredragande: Marie Norman 
 
Tanken är att likvidationerna är helt 
klara vid verksamhetsårets slut.  
 
Fullmäktige önskar en rapport när 
likvidationerna är helt klara.  

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 

   
2.8 Övriga rapporter 

 
Inga övriga rapporter förelåg. 

 

 
 

3 Beslutsärenden  
   

Ali Ahmady ankom klockan 17.09  
Stefan Carlsson ankom klockan 17.37  

   
3.5 Kårföreningsstatus 

 
Föredragande: Niklas Aronsson 
 
Följande föreningar har representanter 
på plats: Utrikespolitiska föreningen, 
PedagogSexmästeriet och 
Filosofspexet. 
 
Fullmäktige tar del av en uppdaterad 
sammanställning av de inkomna 
kårföreningsansökningarna där det 
framgår vilka föreningar som inkommit 
med kompletta handlingar, vilka som 
inte gjort så och i så fall, vilka 
handlingar som saknas. De inkomna 
ansökningarna delas upp i tre 
kategorier: 

1) Komplett ansökan 
2) Organisationsnummer saknas i 

ansökan 
3) Föreningen uppfyller ej kraven 

på kårmedlemskap för 
föreningens styrelse och/eller 
dess medlemmar. 

 
Fullmäktige diskuterar ansökan från 
Vänsters Studentförbund Göteborg 
(VSG). Fullmäktige anser inte att VSG 

Fullmäktige beslutar 
 
att anta följande kårföreningar: 
Haddock  
Humanistiska sexmästeriet 
Internationella Socialister 
Filosofspexet 
Stella Academica 
SystemSex 
Tongångarne 
Utrikespolitiska Föreningen 
Unikorus 
Byrå6 
Bunkerns Brädspelare, 
 
att bifalla Niklas Aronssons yrkanden, 
 
att ta Sofie Blombäcks yrkanden i klump samt 
 
att bifalla Sofie Blombäcks yrkanden. 
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uppfyller kravet på att kårföreningar 
inom Göta studentkår ska vara 
partipolitiskt obundna. Styrelsen menar 
att Göta studentkår bör sträva efter att 
hitta en form för samarbete med de 
partipolitiska föreningarna för att gynna 
det demokratiska samtalet. 
 
Niklas Aronsson, kårstyrelsen, yrkar: 
att ge presidiet mandat att bevilja 
kårföreningsstatus åt följande 
föreningar, förutsatt att de inkommit 
med org. nr. senast 17 juni; 
FFFF 
MatNatSex 
P6 (bilaga 2) 
samt 
att ge presidiet mandat att bevilja 
kårföreningsstatus åt följande 
föreningar, förutsatt att de uppfyller 
kårmedlemskapskraven senast 17 juni 
GASO 
Patriciabaletten 
SKIP 
Salsa & Söndag 
Akademiska kören 
GURU (bilaga 3) 
 
Sofie Blombäck, doktorandsektionen, 
yrkar:  
att fullmäktige avslår Vänsterns 
Studentförbunds ansökan om att bli 
kårförening, 
att fullmäktige rekommenderar 
kårstyrelsen för 2011/2012 att inleda en 
dialog med de partipolitiska 
studentförbunden om samarbeten 
mellan dem och Göta, 
att avrapportera detta till 
fullmäktigemöte 1 2011/2012. (bilaga 4) 
 
Emelie Hultberg, fullmäktigeordförande, 
yrkar: 
att ta Sofie Blombäcks yrkande i klump. 

   
Ulrika Enander lämnade mötet klockan 18:40 

   
3.1 Göta studentkårs vision 

 
Föredragande: Klara Gustafsson 
 
Styrelsen presenterade två alternativa 
visionsmeningar för fullmäktige;  

Fullmäktige beslutar 
 
att anta visionsmening alternativ A, 
 
att anta Suzanne Staafs yrkan, 
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A) Studierna ska vara en trygg 
och utvecklande tid där alla 
studenter känner en 
gemenskap och får ett 
försprång ut i livet efter 
studierna 

B) Studenter vid Göteborgs 
universitet har goda rättigheter 
och de bästa av förutsättningar 
att lyckas väl med sina studier 

 
Fullmäktige diskuterade visionen och 
de bägge visionsmeningarna. Tanken 
är att visionen ska konkretiseras 
ytterligare vid senare tillfälle. 
 
Stefan Carlsson, 
samhällsvetarsektionen, yrkar: 
att meningen ”Göta studentkår arbetar 
tillsammans med Göteborgs universitet 
och ska vara en idéspruta [etc.]” ändras 
till ”Göta studentkår arbetar gentemot 
Göteborgs universitet och ska vara en 
idéspruta [etc.]”. (bilaga 5) 
  
Péter Tóth, doktorandsektionen, yrkar: 
att visionen får ordalydelsen: 
”Studietiden är en trygg och 
utvecklande tid då alla studenter får 
sina rättigheter och behov 
tillgodosedda och de bästa av 
förutsättningar att lyckas väl med sina 
studier” (bilaga 6)  
Visionsmeningen kallas för alternativ C 
 
Suzanne Staaf, 
samhällsvetarsektionen, yrkade: 
att i visionsmening A, ersätta ”ska vara” 
med ”är”. 
 
Mikael Modin, humanistsektionen, 
yrkade:  
att anta alternativ B med ersättandet av 
”goda rättigheter” med ”sina rättigheter 
tillgodosedda”. (bilaga 7) 
  
Av visionsmeningarna ställs alternativ A 
mot alternativ B. Bifall för alternativ A. 
Därmed faller Mikael Modins yrkande. 
Därefter ställs alternativ A mot 
alternativ C. Bifall för alternativ A. Bifall 
för Suzanne Staafs yrkande. 

att avslå Stefan Carlssons yrkan samt 
 
att anta det framvaskade förslaget för Göta 
studentkårs vision. 
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3.2 Alkohol- och drogpolicy 
 
Föredragande: Niklas Aronsson 
 
Fullmäktige diskuterade dokumentet.  
 
Tobias Olausson, IT-sektionen, yrkar: 
att den sista punkten under åtaganden 
”kårens medel inte går till att 
subventionera alkohol” flyttas till ”Göta 
studentkårs inställning till alkohol och 
droger” samt att ”inte” tas bort ur 
frasen. (bilaga 8) 
 
Stefan Carlsson, 
samhällsvetarsektionen, yrkar: 
att meningen ”personer som är eller 
har varit festarrangörer förväntas 
därmed […]” ersätts med meningen ” 
Göta studentkår anser därmed att 
personer som är eller har varit 
festarrangörer bör föregå med gott 
exempel när de själva deltar i 
festverksamhet som gäster.” (bilaga 9) 
 
Styrelsen jämkar sig med Stefan 
Carlssons yrkande. 

Fullmäktige beslutar 
 
att bifalla Tobias Olausson yrkande samt 
 
att anta det framvaskade förslaget Göta 
studentkårs Alkohol- och drogpolicy 

   
Adam Sanker lämnade mötet klockan 19.45 

   
3.3 Revidering av stadgan andra läsningen 

 
Föredragande: Martin Dackling 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att anta förslaget till reviderad stadga för Göta 
studentkår i andra läsningen 

   
3.4 Arbetsordning för 

verksamhetsrevisorerna 
 
Föredragande: Ragnar Widebrant 
 
Stefan Carlsson, 
samhällsvetarsektionen, lägger ner sin 
röst för punkten. 

Fullmäktige beslutar 
 
att anta Arbetsordning för 
verksamhetsrevisorerna 

   
3.6 Vision för studenternas hus 

 
Föredragande: Karolina Lioliou 
 
Fullmäktige diskuterade visionen. 
Dokumentet är enbart Göta studentkårs 
vision för Studenternas hus. Det är 
dock inte bara Göta studentkår som har 
inflytande över vad som händer. 

Fullmäktige beslutar 
 
att bifalla Sofie Blombäcks yrkande,  
 
att bifalla Suzanne Staafs yrkande samt 
 
att anta det framvaskade förslaget för Göta 
studentkårs vision för Studenternas hus 
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Dokumentet är att se som en riktning 
för Göta studentkårs arbete med 
Studenternas hus. 
 
Sofie Blombäck, doktorandsektionen, 
yrkar: 
att dokumentet språkgranskas. 
 
Suzanne Staaf, 
samhällsvetarsektionen, yrkar: 
att lägga till en ny punkt: vara 
tillgängligt för alla studenter. (bilaga 10) 

 
 
 

4 Diskussionsärenden  
   

 
5 Övriga frågor  

 
 

6 Mötets avslutande  
   

6.1 Mötesutvärdering 
 
Mötesutvärdering genomförs. 

 

   
6.2 Mötets avslutande 

 
Emelie Hultberg avslutade mötet 
klockan 20.47. 

 

 
 
   
Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Emelie Hultberg  Jeanette Drotz 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Sofie Blombäck  Suzanne Staaf 
 


