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Fullmäktigesammanträde
Protokoll
Fullmäktigesammanträde 2
Verksamhetsåret 2017/18
Datum:
Tid:
Plats:
Kallade:
Närvarande:

2017-11-06
Kl. 16:32 – 18:57
Lingsalen, Studenternas hus
Göta studentkårs fullmäktige
Kallelse@gota.gu.se
Fullmäktigeledamöter: Elisabet Alm*, Axel Andersson*, Sara Bergh*, Olivia
Boström*, Linnéa Carlsson*, Kajsa Emanuelsson*, Karin Hermansson*, Rasmus
Jonsson*, Julia Kristiansson*, Ludwig Mannius*, Henrik Moldén*, Felix Quist* (från
punkt 5.1), Johanna Smedberg*, Malin Vermcrantz*
Övriga: Jesper Anttila, Anneli Arohlén, Daiva Brazauskaite, Karin Bylund, Nico
Hengst (lämnade mötet under 5.2), Elin Fondén, Erik Liberg, Ludvig Lindblom, Nora
Myrne Widfors, Piroska Osvath, Jonathan Thor
* = Röstberättigad

§

Ärende

1

Preliminärer

1.1

Mötets öppnande och behöriga
utlysande

Beslut/åtgärd

Nora Myrne Widfors öppnar mötet 16:32.
Fullmäktige beslutar
att anse mötet behörigen utlyst

1.2

1.3

1.4

Val av mötesordförande
Kårstyrelsen föreslår

Fullmäktige beslutar

att utse Karin Bylund till
mötesordförande

att utse Karin Bylund till mötesordförande

Val av mötessekreterare
Kårstyrelsen föreslår

Fullmäktige beslutar

att utse Jonathan Thor till
mötessekreterare.

att utse Jonathan Thor till mötessekreterare

Val av rösträknare samt justering av
protokoll
Axel Andersson nominerar Axel
Andersson till protokolljusterare tillika
rösträknare
Fullmäktige beslutar
Malin Vermcrantz nominerar Malin
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Vermcrantz till protokolljusterare tillika
rösträknare
1.5

att välja Axel Andersson och Malin Vermcrantz
till protokolljusterare tillika rösträknare

Avsägelser och fyllnadsval
Inga avsägelser har inkommit

1.6

1.7

1.8

Justering av röstlängd

Fullmäktige beslutar

Det är 13 fullmäktigeledamöter
närvarande.

att fastställa röstlängden till 13 st röstberättigade
ledamöter

Adjungeringar
Kårstyrelsen föreslår

Fullmäktige beslutar

att hålla ett öppet möte

att hålla ett öppet möte

Godkännande av
föredragningslistan
Sara Bergh yrkar
att lägga till punkt 5.1 Arbetstider och
5.2 Fum-frånvaro.
Rasmus Jonsson undrar varför hans
motion inte är med. Nora svarar att de
tolkat det som att den var till
kårstyrelsen och den kommer
behandlas på ett kårstyrelsemöte.

1.9

Fullmäktige beslutar
att fastställa dagordningen med de föreslagna
ändringarna

Föregående mötesprotokoll
Inget föregående mötesprotokoll är
utskickat.

1.10

2
2.1

Sluttid idag

Fullmäktige beslutar

Kårstyrelsen föreslår 20:00.

att sikta på att sluta 20:00

Rapporter
Arvoderaderapporter
De närvarande arvoderade föredrar
sina rapporter kortfattat.
Kornelia Blom justeras in.

Fullmäktige beslutar
att fastställa röstlängden till 14 st röstberättigade
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fullmäktigeledamöter
Henrik undrar över hur det är med att
vissa av de arvoderade går till jobbet
när de är uppenbart sjuka. Elin säger
att hon kände att det behövde nämnas.
Olivia undrar över stressnivån, och om
det känns som att det kommer bli
bättre. Ludvig svarar att Nora har
planerat workshops med
psykologstudenter och att de
arvoderade ska träffa psykolog. Nora
säger att det har känts bättre i oktober
och att det kommer märkas i de
rapporterna.
Henrik uppmärksammar att planering
av möten verkar ha varit problematiskt
under september och om det blivit
bättre i oktober. Elin svarar att det blivit
bättre.
Axel ställer en fråga om Jespers
rapport och Jesper svarar.
Linnéa lyfter återigen frågan om
sjukdom och stress och uppmanar fler
att svara. Det görs en runda. Erik säger
att det var mycket i september, men att
andras stress var det som påverkade
honom mest, och nu är det mest en
organisatör av examensceremoni som
stressar. Anneli känner att hon jobbar
bäst under stress, men att planeringen
av vårens mottagning varit stressig
innan koordinatorer tillsatts och att det
är stressigt att hela tiden vara borta
från en sektion. Ludwig är lite stressigt
med saker. Nico säger att det var
stress med att lära sig allt. Nora säger
att det är en annan situation för
kårpresidiet, och att det faktum att
ekonomiansvarig är gravid och ska gå
på föräldraledighet stressar. Jesper
säger att det har lugnat ner sig lite, men
inte tillräckligt. Piroska säger att det var
stressigt runt Göta-mässan och att
Göteborgs förenade studentkårer
(GFS) har varit väldigt stressigt. Flera
ska kontakta företagshälsovården,
Feelgood.
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Henrik undrar över vad som händer
med GFS. GFS vice ordförande har
avsagt sig sitt uppdrag under
verksamhetsårets första månad.
Ordföranden arbetar ensam, och säger
att det är okej, men sickar bland annat
ut handlingar sent. Ordföranden har
istället lagt fokus på att det är svårt
med att hålla möten på engelska och
det har i det närmaste varit mobbning
av Piro från ordförandens sida. Axel
undrar om det går att göra något åt
ordföranden, såsom att avsätta henne.
Nora svarar att det går, alla närvarande
medlemskårer utom en röstar för att
göra det. HHGS har fortsatt förtroende
för henne. Göta studentkår har velat
diskutera ordförandens arbete, snarare
än språkfrågan, som istället hamnat i
fokus. Diskussioner om GFS struktur
och hur företagen ska hanteras. Axel
frågar om fullmäktige kan göra något i
frågan om GFS.
2.2

Fullmäktige beslutar
att lägga rapporterna till handlingarna

Kvartalsrapport
Kvartalsrapporten är inte färdig,
eftersom att en kommitté inte inkommit
med alla handlingar, och är inte
utskickad med handlingarna.
Sara undrar vilken kommitté. Nora
svarar att det är Pub- och
eventkommittén.

3
3.1

Valärenden
Motion att öppna för fri nominering
Kårstyrelsen yrkar
att öppna upp för fri nominering till
Utbildningsvetenskapliga sektionens
styrelse
att öppna upp för fri nominering till
valnämnden
Dessa organ, liksom flera andra
öppnades för fri nominering under
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föregående fullmäktigemöte, utan
tidsbegränsning.
Kårstyrelsen drar tillbaka sina yrkanden
att öppna upp för fri nominering till
Utbildningsvetenskapliga sektionens
styrelse
att öppna upp för fri nominering till
valnämnden

4
4.1

Beslutsärenden
Använda medel ur NVS-fond
Ett liknande förslag togs upp på
föregående fullmäktigesammanträde,
men bordlades då. Det här förslaget är
reviderat och tanken är nu att det ska
vara en person i kårstyrelsen som ska
fylla den här posten. Den som kommer
fylla posten i så fall är Daiva
Brazauskaite. Fullmäktige beslutar bara
om att medlen får användas, inte om
själva arvoderingen.
Ludwig undrar över vad posten skulle
innebära. Daiva ger en kort förklaring.
Kårstyrelsen yrkar

Fullmäktige beslutar

att använda 46 000 kr av NVS
fondavsättningen under
verksamhetsåret 2017/18

att använda 46 000 kr av NVS fondavsättningen
under verksamhetsåret 2017/18

Mötet ajourneras 17:22
Mötet återupptas 17:28
4.2

Ansökan om kårföreningsstatus
Handlingarna till punkten skickades ut
strax innan mötet.

4.3

Mötespresidiet yrkar

Fullmäktige beslutar

att godkänna Idrottsrådets ansökan om
kårföreningsstatus

att godkänna Idrottsrådets ansökan om
kårföreningsstatus

Godkännande av fokusfråga VP1718
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Punkt 1.5 i den konkretiserade
verksamhetsplanen återremitterades till
kårstyrelsen under föregående
fullmäktigesammanträde.

4.4

Kårpresidiet yrkar

Fullmäktige beslutar

att godkänna punkt 1.5 i den
konkretiserade verksamhetsplanen för
Göta studentkår 2017/2018

att godkänna punkt 1.5 i den konkretiserade
verksamhetsplanen för Göta studentkår
2017/2018

Motion – Stadgeändring,
sektionsföreningar
Det har inkommit en motion om att
ändra i stadgan för att tillåta
kårföreningar som är knutna till
sektioner, snarare än kåren som helhet.
Axel Andersson och Rasmus Jonsson
yrkar
att paragraf 12:1 i Göta studentkårs
stadga ändras till:
Kår- och sektionsföreningars väsen
12:1
Sammanslutningar som i första hand
vänder sig till medlemmar eller före
detta medlemmar av Göta studentkår
kan ansöka om status som kår- eller
sektionsförening.
Ansökningsförfarandet beslutas av
fullmäktige och regleras av dess
styrdokument.
att paragraf 12:2 i Göta studentkårs
stadga ändras till:
Krav för erhållande av kår- och
sektionsföreningsstatus 12:2
För att erhålla status som kår- eller
sektionsförening ska föreningens
stadga godkännas av kårfullmäktige.
Av stadgarna ska följande framgå:
– föreningens syfte
– vilket föreningens högsta beslutande
organ är
– hur föreningens styrelse utses
– hur stadgeändringar beslutas
– att för kårföreningsstatus ska
föreningen vara öppen för alla Göta
studentkårs medlemmar
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som så önskar
– att för sektionsföreningsstatus ska
föreningen vara öppen för alla
medlemmar i respektive
sektion som ansökan gäller
att paragraf 12:3 i Göta studentkårs
stadga ändras till:
Kår- och sektionsföreningars rättigheter
och skyldigheter 12:3:
Kår- och sektionsföreningars rättigheter
och skyldigheter beslutas av fullmäktige
och regleras av dess styrdokument.
att Paragraf 12:4 i Göta studentkårs
stadga ändras till:
Upphävande av kår- eller
sektionsföreningsstatus 12:4:
Fullmäktige får besluta att upphäva kåreller sektionsföreningsstatus om en
förenings verksamhet eller stadga
strider mot Göta studentkårs syfte,
denna stadga eller för kårföreningar
tillämpbara styrdokument antagna av
fullmäktige. Kår- eller sektionsförening
som själv vill upphäva sin kår- eller
sektionsföreningsstatus ska meddela
detta till kårstyrelsen. Kårstyrelsen har
att omedelbart bifalla sådan förfrågan.
Kårstyrelsen är överlag positiva till
motionen, men skulle vilja ha andra
formuleringar.
Kårstyrelsen yrkar
att efter diskussion vaska fram nya attsatser till motionen
eller
att avslå motionen i väntan på ny
skrivelse
Sara säger att det inte bara är i stadgan
det här måste förändras, och att den
här diskussionen kanske borde ha en
lite större omfattning. Kanske borde en
arbetsgrupp tillsättas.
Elin håller med Sara, och säger att det
behövs ett helhetsgrepp. En grupp som

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

031-708 44 40
exp@gota.gu.se
www.gotastudentkar.se

Sida 8/13

Fullmäktigesammanträde
Protokoll
ska se över organisatoriska frågor har
tillsatts, och det kan vara värt att
invänta den gruppen. Elin frågar också
om hur det här kommer fungera för
arvoderades arbetsbörda och var den
administrativa delen kommer handla.
Nora håller med Elin.
Axel säger att det inte behöver ändras
så mycket i praktiken.
Henrik tror att motionen är skriven
utifrån vissa sektioners förutsättningar,
men inte från allas. Eventuellt kan det
finnas behov av kårföreningar som är
institutionsbundna också.
Piroska säger att detta har diskuterats i
Studiesociala rådet under året, och att
det har diskuterats tidigare
verksamhetsår också.
Elin förespråkar att motionen avslås.
Sara säger att förändringarna kommer
träda i kraft vid verksamhetsårsskiftet,
och därför skulle det inte skada om
motionen väntade till arbetsutskottet
som arbetar med
organisationsförändringar kommer med
sitt förslag.
Rasmus poängterar att det inte handlar
om att kårföreningarna ska vara
exklusiva för en sektion, utan ska rikta
sig till en viss sektion i första hand.
Sara Bergh yrkar
att bordlägga ärendet till nästa
fullmäktigesammanträde
att remittera till arbetsutskottet för
organisationsutredning för betänkande
Axel och Rasmus jämkar sig med Sara

Fullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet till nästa
fullmäktigesammanträde

Kårstyrelsen jämkar sig med Sara

att remittera till arbetsutskottet för
organisationsutredning för betänkande

Karin Hermansson justeras ut

Fullmäktige beslutar
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att fastställa röstlängden till 13 st röstberättigade
ledamöter
4.5

Motion – Grupp för Göta studentkårs
arbetsmiljö
Lyrikerna har skickat in en motion
eftersom att de tycker att
heltidsarvoderades arbetsmiljö är
problematisk.
Lyrikerna yrkar
att tillsätta en grupp av ledamöter från
fullmäktige med uppdrag att agera länk
mellan Göta studentkårs heltidare och
Göta studentkårs fullmäktige i frågan
om heltidarnas arbetsmiljö
att gruppen internt sätter upp rutiner
om hur gruppen arbetar med kravet att
gruppen återrapporterar till fullmäktige
inför varje möte samt informerar
fullmäktige snabbast möjligt vid
situationer som gruppen anser kräver
omedelbar behandling
Sara Bergh yrkar
att öppna upp för nominering till
arbetsgruppen under sittande mötet
Fullmäktige beslutar
att tillsätta en grupp av ledamöter från
fullmäktige med uppdrag att agera länk mellan
Göta studentkårs heltidare och Göta studentkårs
fullmäktige i frågan om heltidarnas arbetsmiljö
att öppna upp för nominering till arbetsgruppen
under sittande mötet
Sara Bergh nominerar Axel Andersson
Axel Andersson nominerar Sara Bergh
Sara önskar att även någon med lite
utifrånperspektiv, och inte bara före
detta arvoderade, ska väljas in i
arbetsgruppen.
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Erik Liberg yrkar
att fullmäktige ska sträva efter att ha
minst en ledamot från varje lista
representerade i gruppen
Malin undrar om det här beslutet
kommer gälla även kommande
verksamhetsår. Karin svarar att
gruppen endast kommer finnas under
innevarande verksamhetsår.
Fullmäktige beslutar
att fullmäktige ska sträva efter att ha minst en
ledamot från varje lista representerade i gruppen
Linnéa Carlsson nominerar Linnéa
Carlsson
Elisabet Alm nominerar Elisabet Alm
Fullmäktige beslutar
att välja personerna i klump
att välja Elisabet Alm, Axel Andersson, Sara
Bergh och Linnéa Carlsson till arbetsgruppen

5
5.1

Övriga frågor
Arbetstider
Ibland finns det tendenser att
arvoderade arbetar för mycket. Enligt
Arbets- och uppdragsgivarpolicyn kan
fullmäktige begära att arbetstider
redovisas. Sara har hittat en app där
det går att fylla i sina arbetstider.
Nora tycker att det är en jättebra idé.
Hon skickade ut ett Excel-ark som
vissa arvoderade använder i början av
verksamhetsåret.
Elin vill inte ha en till app, utan föredrar
Excel.
Felix Quist justeras in.

Fullmäktige beslutar
att fastställa röstlängden till 14 st röstberättigade
ledamöter
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Henrik tycker att det är synd att tvinga
personer till att redovisa sin arbetstid
genom en app, men tycker att det
skulle vara bra om det gjordes i samma
format.
Erik säger att fullmäktige gärna får be
snällt innan de tar beslut.
Sara säger att hon hoppas på ett beslut
i framtiden, men att arvoderade som vill
gärna får prata.
Ludvig säger att han, liksom Elin,
föredrar Excel.
Anneli frågar om det går att ändra
arbetstiden i efterhand. Sara svarar att
det exempelvis går att lägga in när en
började i efterhand.
Daiva frågar om det går att kombinera
app och Excel.
Henrik säger att han tror att det går att
få alla att använda samma format. Han
tycker också att det kan bli för
komplicerat med Excel.
Nico tycker att ett Excel-ark känns
allvarligare än en app. Därför
förespråkar han Excel.
Felix har ett förslag om att använda ett
anmälningsformulär där varje person
fyller i hur mycket en arbetar varje
fredag.
Sara tror att en app på jobbtelefonen
också skulle uppmuntra de arvoderade
till att göra sig tillgängliga/inte
tillgängliga i Götas interna
telefonsystem också.
5.2

Fum-frånvaro
Sara uppmärksammar ett gammalt
problem. Det finns vissa personer som
sitter i fullmäktige och som aldrig
närvarar på möten.
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Erik säger att verksamhetsåret 2015/16
uteslöts vissa fullmäktigeledamöter.
Karin säger att fullmäktige 2015/16 på
sittande möte ansåg att vissa personer
hade avsagt sig i och med att de inte
var kontaktbara. Det står inte något i
stadgan om den här frågan.
Axel säger att det skulle vara bra om
det gick att skriva in något om det här i
stadgan.
Sara undrar om några av de som inte
närvarar meddelat varför de inte är här.
Jesper svarar att två personer inte kan
närvara på grund av att de är föräldrar.
Gräsrötterna upplyser om att de har en
intern diskussion där de ser över
datumen. Vissa personer funderar på
att avgå om de inte kan komma på de
inplanerade mötena.
Nora säger att det är möjligt att flytta på
vårens möten, och att det går bra att
lyfta den diskussionen.
Linnéa säger att det skulle vara bra om
varje lista förde den här diskussionen
inför valet.
Axel lyfter fram att
naturvetarstudenterna är bortresta med
studierna ibland eftersom att de har
exkursioner.
Karin lyfter fram att tidigare har det
testats att ha fullmäktigeledamöter med
på distans. Det har sedan tagits bort
eftersom att det inte fungerade.
Om en ledamot på en lista är
frånvarande, kan nästa person på listan
hoppa in istället. Det är endast
Paddingtons vänner som har personer
över på sin lista.
Kanske kan kårstyrelsen skicka ut en
lista i framtiden, med vilka som är
anmälda. Ludvig säger att det är bättre
att anmäla sig fem gånger än att missa
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att anmäla sig.

6

Mötets avslutande

6.1

Mötesutvärdering
Fullmäktige utvärderar mötet genom en
runda.
Trevligt fullmäktige och bra, smidigt
möte. Bra att det var fler närvarande än
det brukar vara på fullmäktigemöten.
Bra om fler pratar. Bra att flera heltidare
är med. Synd att det är musikövning
som pågår utanför och stör.
Vissa tycker att det är för tidigt med
pepparkakor som fika, andra tycker att
det var bra. Det lyfts även att det
kommer vara för tidigt för lussekatter på
nästa möte. Det hade varit bra med
glögg, och det önskas till nästa möte.

6.2

Mötets avslutande
Mötet avslutas kl 18:57.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Karin Bylund

Jonathan Thor

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Axel Andersson

Malin Vermcrantz
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