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Fullmäktigemöte 6 verksamhetsåret 2011/12 
 
 
Datum: 2012-04-12 
Tid: 
Plats: 

Kl. 16.40-21.07 
Sal B009, Sprängkullsgatan 19 

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

 
§ Ärende Beslut/åtgärd 

 
1 Preliminärer  
   

1.1 Mötets öppnande och behöriga 
utlysande 
 
Patrik Andersson öppnade mötet 
klockan 16.40.  

Fullmäktige beslutar 
 
att förklara mötet behörigen utlyst. 

   
1.2 Val av mötessekreterare Fullmäktige beslutar 

 
att välja Jeanette Drotz till mötessekreterare. 

   
1.3 Val av justerare tillika rösträknare 

och justering av protokoll 
Fullmäktige beslutar 
 
att välja Kim Nordlund, samhällsvetarsektionen 
och Niklas Aronsson, utbildningsvetenskapliga 
sektionen till justerare tillika rösträknare och 
 
att justering av protokoll skall ske senast 2012-
05-03.  

   
1.4 Avsägelse och fyllnadsval 

 
Inkom Lina Westerlund, 
humanistsektionen med en avsägelse 
(bilaga 2). 
 
Inkom Andreas Eriksson, 
samhällsvetarsektionen med en 
avsägelse (bilaga 3). 
 
Inkom Charlotte Andersson, 
naturvetarsektionen med en avsägelse 
(bilaga 4). 
 
Reserver saknas för samtliga platser.  

Fullmäktige beslutar 
 
att fastställa de inkomna avsägelserna och 
 
att vakantsätta samtliga platser. 
 

   
1.5 Justering av röstlängd 

 
Röstlängden justerades och 12 av 21 

Fullmäktige befinns beslutmässigt. 
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ledamöter är närvarande.  
   

1.6 Adjungeringar Fullmäktige beslutar 
 
att mötet ska vara öppet. 

   
1.7 Godkännande av föredragningslistan 

 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan. 

   
1.8 Stuttid i dag Fullmäktige beslutar 

 
att sikta på klockan 21.20 som sluttid. 

 
Markus Feyh ankom till mötet 17.00. 
 
 

2 Rapporter  
   

2.1 Rapport från verksamhetsrevisorerna 
 
Föredragande: Emelie Hultberg, 
verksamhetsrevisor för Göta studentkår 
  
Fullmäktige diskuterade rapporten. 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

   
2.2 Rapport från kårstyrelsen 

 
Föredragande: Sandra Schriefer 
 
Fullmäktige diskuterade rapporten. 

 Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

   
2.3 Beslutsuppföljning 

 
Föredragande: Ulrika Enander 
 
Fullmäktige diskuterade rapporten.  

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna. 

   
2.4 Avrapportering i relation till motionen på 

fullmäktigemöte 2 
 
Föredragande: Karolina Lioliou 
 
Fullmäktige diskuterade rapporten och 
ställde frågor till styrelsen som 
besvarade dessa. Frågor om 
arbetsgrupp lagd på is, i väntan på ”Så 
funkar det”-kår. 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

   
2.5 Övriga rapporter 

 
Inga övriga rapporter föreligger. 
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1.7 Godkännande av föredragningslistan 
 
Styrelsen föreslår att § 4 valärenden 
behandlas före § 3 
diskussionsärenden. 

Fullmäktige beslutar 
 
att öppna 1.7 Godkännande av 
föredragningslistan samt 
 
att godkänna föredragningslista med föreslagen 
ändring. 

 
 

4 Valärenden  
   

4.1 Val till kårstyrelsen 
 
Föredragande: Valberedningen 
 
Valberedningen presenterar sitt förslag. 
Deras syfte var att hitta en kandidat 
som även kandiderar till kårstyrelsen 
för verksamhetsåret 2012/2013. 
  
Tobias Olausson, kårstyrelsen, yrkar: 
att valet tas med acklamation. 
 
Oskar Amund yrkar:  
att punkten direktjusteras. 

Fullmäktige beslutar 
 
att valet tas med acklamation, 
 
att fyllnadsvälja Alexandra Nilsson till ledamot i 
kårstyrelsen för mandatperioden 11/12 samt 
 
att punkten direktjusteras. 

 
 
Mötet ajourneras för mat klockan 17:30. Mötet återupptas klockan 18.05 
 
 

3 Diskussionsärenden  
   

3.1 Göta studentkår – vem gör vad 
 
Föredragande: Tobias Olausson 
 
Styrelsen lyfte till fullmäktige att de 
upplever stor osäkerhet kring hur 
fullmäktige ser på styrelsens arbete 
efter hanteringen av framtagandet av 
ny mottagningsstruktur för Göta 
studentkår. Styrelsen undrar om 
fullmäktige anser att 
delegationsordningen fortfarande gäller 
och om fullmäktige har fortsatt 
förtroende för styrelsen. 
 
Fullmäktige poängterar att de inte på 
något sätt önskar misstroendeförklara 
styrelsen, fullmäktiges agerande gällde 
enbart den enskilda frågan. Fullmäktige 
anser att de alltid kan fatta beslut, 
oavsett delegationsordningen, i frågor 
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som fullmäktige anser att styrelsen 
agerar på ett felaktigt sätt. 

   
3.2 Åsiktsdokumentet 

 
Föredragande: Tobias Olausson 
 
Fullmäktige inleder med att 
ledamöterna enskilt kommenterar 
åsiktsdokumentet via lappar. Därefter 
diskuterade fullmäktige dokumentet 
gemensamt.  
 
Fullmäktige önskar få möjlighet att 
fortsätta diskussionen vid annat tillfälle 
då mer tid behövs.  

 

 
 

5 Beslutsärenden  
   

5.1 Göteborgs Studenters Företagsgrupp 
AB 
 
Föredragande: Suzanne Green 
 
Styrelsen poängterade att de 
efterfrågat bättre underlag från 
Göteborgs Förenade studentkårer, 
vilket fullmäktige efterfrågat. Detta har 
dock inte inkommit.  
 
Styrelsen yrkar: 
 att ärendet återremitteras.  

Fullmäktige beslutar 
 
att återremitera ärendet. 

   
5.2 Delegationsordning för Göta studentkår 

 
Föredragande: Ulrika Enander 
 
Styrelsen yrkar: 
att frågan bordläggs. 

Fullmäktige beslutar 
 
att bordlägga frågan. 

   
5.3 Associationsform Pub- och 

eventkommittén 
 
Föredragande: Karolina Lioliou 
 
Styrelsen yrkar: 
att frågan bordläggs. 

Fullmäktige beslutar 
 
att bordlägga frågan. 

 
 

1.5 Justering av röstlängd 
 
Röstlängden justerades och 8 av 21 

Fullmäktige befinns ej beslutmässigt. 
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ledamöter är närvarande.  
 
 

7 Mötets avslutande  
   

7.1 Mötesutvärdering 
 
Ingen mötesutvärdering genomförs.  

 

   
7.2 Mötets avslutande 

 
Patrik Andersson avslutade mötet 
klockan 21.07. 

 

 
 
   
Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Patrik Andersson  Jeanette Drotz 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Kim Nordlund  Niklas Aronsson 
 


