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Konstituerande fullmäktige verksamhetsåret 2014/15 
 
 
Datum: 2014-04-23 
Tid: 
Plats: 

Kl. 16.31 - 21.41 (ajournering) 
Margaretha Hvitfeldts sal, hus C, Pedagogen 

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

 
§ Ärende Beslut/åtgärd 

 
1 Preliminärer  
   

1.1 Mötets öppnande och behöriga 
utlysande 
 
Rebecka Vilhonen öppnar mötet 
klockan 16.31.  

Fullmäktige beslutar 
 
att förklara mötet öppnat. 

   
1.2 Val av mötesordförande Fullmäktige beslutar 

 
att välja Tobias Olausson till mötesordförande. 

   
1.3 Val av mötessekreterare Fullmäktige beslutar 

 
att välja Jeanette Drotz till mötessekreterare. 

   
1.4 Val av justerare tillika rösträknare 

och justering av protokoll 
  

Fullmäktige beslutar 
 
att välja Anna Jonasson och Aria Nakhaei till 
justerare tillika rösträknare samt 
 
att justering av protokoll skall ske senast 2014-
05-14. 

   
1.1 Mötets öppnande och behöriga 

utlysande 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att förklara mötet behörigen utlyst. 

   
1.5 Avsägelse och fyllnadsval 

 
Ingen avsägelse har inkommit.  

Fullmäktige beslutar 
 
att lämna punkten. 

   
1.6 Justering av röstlängd 

 
Röstlängden justeras och 19 av 22 
ledamöter är närvarande.  

Fullmäktige befinns beslutmässigt. 

   
1.7 Adjungeringar 

 
Styrelsen yrkar på öppet möte.  

Fullmäktige beslutar 
 
att mötet ska vara öppet. 
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1.8 Godkännande av föredragningslistan 

 
Rebecka Vilhonen föreslår att  
att § 3.8 Val av ordförande och övriga 
ledamöter av IT-sektionens styrelse 
behandlas efter § 3.11 Val av 
ordförande och övriga ledamöter av 
utbildningsvetenskapliga sektionens 
styrelse. 

Fullmäktige beslutar 
 
att fastslå dagordningen med föreslagen 
ändring. 

   
1.9 Sluttid i dag Fullmäktige beslutar 

 
att sikta på klockan 21.20 som sluttid. 

   
1.6 Justering av röstlängd 

 
Tobias Olausson föreslår att tillämpa 
löpande justering, där justering av 
röstlängden görs löpande av 
mötespresidiet. 

Fullmäktige beslutar 
 
att tillämpa löpande justering.  

 
 

2 Beslutsärenden  
   

2.1 Arbetsordning för fullmäktige  
 
Föredragande: Rebecka Vilhonen 
  
Politeia inkommer med yrkande 
gällande flertalet punkter i 
arbetsordningen. Fullmäktige hanterar 
dessa punktvis, med början punkt 2.3 
då två yrkanden har inkommit gällande 
punkten. De punkter där det inte 
inkommit yrkanden kommer inte att 
diskuteras, om fullmäktige inte så 
önskar. 
 
2.3 
Politeia yrkar: 
att hela 2.3 stryks och ersätts med: 
”Fullmäktigeordföranden ska verka för 
att talarlistan fördelas jämt med 
avseende på kön. Ordförande skall 
därför vid händelse av att fem personer 
av samma kön haft ordet lyfta frågan 
om streck i debatten.” (Bilaga 2). 
 
PIK-listan yrkar: 
att 2.3 i arbetsordningen ändras till 
Fullmäktigeordföranden ska verka för 
att talartiden fördelas så jämnt som 

Fullmäktige beslutar 
 
att avslå Politeias yrkande angående 
fullmäktiges arbetsordning punkt 2.3,  
 
att bifalla PIK-listans yrkande angående 
fullmäktiges arbetsordning punkt 2.3, 
 
att sätta streck i debatten angående fullmäktiges 
arbetsordning punkt 1.3,  
 
att avslå Politeias yrkande angående 
fullmäktiges arbetsordning punkt 1.3, 
 
att bifalla Politeias yrkande angående 
fullmäktiges arbetsordning punkt 2.4, första att-
satsen,  
 
att bifalla Politeias yrkande angående 
fullmäktiges arbetsordning punkt 2.4, andra att-
satsen,  
 
att avslå Politeias yrkande angående 
fullmäktiges arbetsordning punkt 3.3 samt 
 
att anta det framvaskade förslaget till 
Fullmäktiges arbetsordning för verksamhetsåret 
2014/15. 
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möjligt med avseende på relevanta 
diskrimineringsgrunder (bilaga 3). 
 
För 2.3 finns nu tre förslag, Politeias 
yrkande (A), PIK-listans yrkande (B) 
och ursprungligt förslag (C). 
Fullmäktige diskuterar de tre förslagen.  
 
Beslut kommer att fattas enligt följande: 
A ställs mot B yrkande. Det vinnande 
förslaget ställs därefter mot C.   
 
A mot B – bifall B 
B mot C – bifall B 
 
1.3 
Politeia yrkar 
att punkt 1.3 i §1 ändras från 
nuvarande: 
”// 
1.3 Medlem som önskar ta upp en 
fråga på föredragningslistan ska 
anmäla detta skriftligen till 
kårordförande senast femton dagar 
innan fullmäktiges sammanträde. Ett 
förslag eller en fråga som lyfts av en av 
fullmäktiges ledamöter kallas för 
motion. För att den ska kunna 
behandlas på mötet måste den finnas 
med på den slutliga 
föredragningslistan. Om beslut skall 
fattas i frågan behöver fullmäktige ett 
underlag med förslaget till beslut. 
//” 
till förslaget: 
”// 
1.3 Förslag och Frågor 
Medlem som önskar ta upp en motion, 
interpellation eller fråga på 
föredragningslistan ska anmäla detta 
skriftligen till kårordförande senast 15 
dagar innan fullmäktiges sammanträde. 
 
En motion är ett förslag till handling, 
åtgärd eller dylikt. Kårstyrelsen lämnar 
yttrande över motionen i enlighet med § 
1.4. Motionen behandlas och beslut 
fattas av fullmäktige. 
En interpellation är en frågeställning 
direkt ställd till en ledamot eller annan 
person med funktion i kårens 
verksamhet. Interpellationssvaret från 
den utfrågade skall skickas med i 
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handlingarna. Interpellationsdebatten 
äger rum på fullmäktige där samtliga 
ledamöter i fullmäktige har möjlighet att 
yttra sig. Fullmäktige kan ej besluta i 
ärendet utan endast föra debatt. Ofta 
leder en interpellation till att det skickas 
en motion till fullmäktige för framtida 
beslut om svaret inte anses fullgott. Det 
är ett grundläggande verktyg för 
ansvarsutkrävning. 
 
En fråga är en frågeställning som är i 
behov av ett längre svar och är av 
allmänt intresse för fullmäktige. Frågan 
ska besvaras skriftligen utan debatt 
eller genmäle från den som ställt 
frågan. Det innebär att ingen allmän 
debatt kommer att hållas på fullmäktige 
men att samtliga får ta del av svaret 
skriftligen i handlingarna som skickas ut 
till fullmäktigeledamöterna och frågan 
blir muntligen besvarad i fullmäktige. 
Medlem har möjlighet att ta upp en 
enklare fråga. 
 
En enklare fråga ska påvisas till 
ordförande som bedömer om frågan 
kan besvaras utan vidare behandling 
av fullmäktige eller om frågan bör 
justeras in i föredragningslistan för 
kortare diskussion. 
Ordföranden skall vid om frågan 
bedöms enklare ställa frågan till 
fullmäktige om det är fullmäktiges 
mening att behandla frågan under 
mötet. Detta gäller ej sakupplysning 
eller ordningsfråga som omnämns 
särskilt i § 3. 
//” (bilaga 2). 
 
Fullmäktige diskuterar yrkandet. 
Fullmäktige kan vid senare tillfälle 
revidera arbetsordningen. Fullmäktige 
har då möjligheten att göra en mer 
grundlig genomsyn av dokumentet, till 
exempel med en arbetsgrupp. 
 
Tobias Olausson yrkar på streck i 
debatten angående fullmäktiges 
arbetsordning punkt 1.3.  
 
Politeias yrkande ställs mot 
ursprungsförslaget. Bifall för 
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ursprungsförslaget. 
 
2.4 
Politeia har inkommit med tre yrkanden. 
Politeia drar tillbaka den första 
föreslagna att-satsen, samt ändrar 
”Genmäle” till ”Kontrareplik”. De 
föreslagna att-satserna lyder då: 
att Meningen ”Kontrareplik, d.v.s. replik 
på replik, beviljas inte” stryks och 
ersätts med ” Kontrareplik, d.v.s. replik 
på replik beviljas om det begärs.”, 
 
att Meningen ”När person A omnämns 
så blir A apostroferad. A har då rätt att 
svara, att begära replik.” ersätts med 
”När person B omnämner A så blir A 
apostroferad. A har då rätt att svara; att 
begära replik. Person B har då rätt att 
begära Kontrareplik och A har sedan 
rätt till en slutreplik. Därefter måste 
ordet begäras på nytt.” (bilaga 2) 
 
Beslut kommer att fattas yrkande för 
yrkande, där Politeias yrkande ställs 
mot ursprungsförslaget.  
Första att-satsen – bifall för Politeias 
yrkande. 
Andra att-satsen – bifall för Politeias 
yrkande. 
 
3.3  
Politeia yrkar: 
att Meningen ”Apostrofering efter 
streck i debatten inte är tillåten, inte 
heller replik” stryks (bilaga 2).  
 
Politeias yrkande ställs mot 
ursprungsförslaget.  
 
Votering begärd. Bifall för 
ursprungsförslaget.  
 
Fullmäktige väljer att inte lyfta det 
ursprungliga förslaget i sin helhet. Den 
framvaskade arbetsordningen för 
fullmäktige ställs därför mot avslag. 
Bifall för det framvaskade förslaget.  

   
 Mötet ajourneras klockan 17.58. 

 
Mötet återupptas 18 45. 

 

   



 

 

Fullmäktigeprotokoll 

 

 
 
Göta studentkår 

 
031-708 44 40 

Götabergsgatan 17  exp@gota.gu.se 
411 34 Göteborg www.gotastudentkar.se 

 

Sida 6/18

 Tobias Olausson föreslår fullmäktige  
att ha fri nominering till alla poster där 
vakans föreslagits, nomineringarna ska 
lämnas före valpunkterna behandlas. 

Fullmäktige beslutar 
 
att ha fri nominering till alla poster där vakans 
föreslagits, nomineringarna ska inlämnas före 
det att valpunkterna behandlas. 

   
2.2 Medlemsavgift 2013/2014 

 
Föredragande: Rebecka Vilhonen 
 
Fullmäktige diskuterar ärendet. 

 Fullmäktige beslutar 
 
att fastställa kostnaden för medlemskap i Göta 
studentkår till 125 SEK för en termin samt 
till 200 SEK för två terminer. 

   
2.3 Preliminär budget 2013/14  

 
Föredragande: Rebecka Vilhonen 
 
Fullmäktige diskuterar budgeten. Den 
kommer att konkretiseras till senare 
tillfälle. 
 
PIK-listan yrkar 
att Not – 3 samseks budget (spira) 
ändras till Kostnader för Spira. Ingår en 
arvodering av en projektledare på 50 % 
under en månad (bilaga 4). 
 
Fullmäktige diskuterar yrkandet, det 
ändrar inget i sak utan är mer av ett 
förtydligande.  
 
Yrkandet ställs mot avslag. Bifall. 

Fullmäktige beslutar 
 
att bifalla PIK-listans yrkande samt 
 
att anta det framvaskade budgetförslaget för 
verksamhetsåret 2014/2015. 

   
2.4 Verksamhetsplan 2013/2014  

 
Föredragande: Henry Drefeldt 
  
Den föreslagna verksamhetsplanen är 
framtagen av de arvoderade för 
innevarande verksamhetsår. 
Verksamhetsplanen ska konkretiseras 
vid senare tillfälle. 
  
Politeia yrkar  
att utbildning av studentgrupper läggs 
till i verksamhetsplanen under rubriken 
intern organisation. Exempel på 
utbildning: Kassörsutbildning, utbildning 
i åsiktsdokument (bilaga 5). 
 
Fullmäktige diskuterar yrkandet.  
 
Carl Magnus Fürst yrkar: 
att sätta streck i debatten om Politeias 

Fullmäktige beslutar 
 
att sätta streck i debatten om Politeias yrkande 
angående utbildning för studentgrupper 
 
att avslå Politeias yrkande angående utbildning 
för studentgrupper 
 
att avslå Politeias yrkande angående 
arbetsgrupp för översyn av samo:s organisation. 
Beslutet sker med votering. 
 
att bifalla PIK-listans yrkande angående god 
ekonomi samt 
 
att fastslå det framvaskade förslaget till 
verksamhetsplan för verksamhetsåret 
2014/2015. 
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yrkande angående utbildning för 
studentgrupper. 
 
Politeia yrkar:  
att en arbetsgrupp skapas för att se 
över SAMO:s organisation i enlighet 
med delmål 4 under prioriterade mål: 
”studenter ska kunna tillgodose sig en 
högkvalitativ utbildning” (bilaga 6). 
 
Fullmäktige diskuterar yrkandet.  
 
Politeia yrkar: 
att en arbetsgrupp utses av fum för att 
titta närmare på första delmålet under 
det första prioriterade målet ”Göta 
studentkår skall hålla en god ekonomi.” 
(bilaga 7). 
 
PIK-listan yrkar:  
att byta ut delmål 1 under Prioriterade 
mål Göta studentkår skall hålla god 
ekonomi mot 
Delmål Utreda och framföra ett 
praktiskt förslag på hur ekonomin och 
förvaltningen skall hanteras till 
verksamhetsåret 2015/2016.  
Göta studentkår är en stor organisation 
med anställda och arvoderade, mycket 
av ekonomihanteringen sköts externt 
och detta medför kostnader för Göta 
studentkår. Organisationen är ung och 
organisationens struktur i behov av 
utvärdering. Göta studentkår skall 
genom en arbetsgrupp där både 
ekonomisk och organisationsstrukturell 
kompetens finns, utreda och ta fram ett 
förslag under verksamhetsåret 
2014/2015, på hur ekonomin och 
förvaltningen skall hanteras till 
verksamhetsåret 2015/2016 (bilaga 8). 
 
Politeia jämkar sig med PIK-listans 
yrkande angående ekonomi. Politeias 
yrkande angående ekonomi faller 
därmed. 
 
Fullmäktige diskuterar frågan. Det råder 
oenighet kring om fullmäktige kan fatta 
beslut om att inrätta arbetsgrupper 
innan mandatperioden börjat. 
 
Politeias yrkande angående utbildning 
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för studentgrupper ställs mot avslag. 
Avslag. 
Politeias yrkande angående 
arbetsgrupp för översyn av samo:s 
organisation ställs mot avslag. Votering 
begärd, avslag. 
PIK-listans yrkande angående god 
ekonomi ställs mot avslag. Bifall. 
 
Det framvaskade förslaget till 
verksamhetsplan ställs mot avslag. 
Bifall. 

 
 

3 Valärenden   
   

3.1 Val av presidium  
 
Föredragande: Valberedningen 
 
Tobias Olausson föreslår att alla val där 
det inte finns konkurrens om posten, 
tas med acklamation. 
 
Tobias Olaussonföreslår följande 
förfarande vid alla val: 

 Dragning av valberedningen 
 Eventuella lyftanden 
 Utfrågning av 

kandidaten/kandidaterna 
 Fullmäktige får möjlighet att 

diskutera valet utan 
kandidaten/kandidaternas 
närvaro 

 Beslut 
 
Henry Drefeldt yrkar 
att sätta streck i debatten angående 
acklamation. 
 
Valberedningen presenterar sig och sitt 
arbete i stort.  
 
Valberedningen förordar Åsa Hansson 
till posten som ordförande.  
 
Matilda Karlsson lyfter Daniel Drandt till 
posten som ordförande.  
 
Per Karlsson yrkar  
att sätta streck i utfrågningen 
angående posten som ordförande. 

Fullmäktige beslutar 
 
att sätta streck i debatten om acklamation,  
 
att alla val där det inte finns konkurrens om 
posten, tas med acklamation,  
 
att sätta streck i utfrågningen angående posten 
som ordförande,  
 
att sätta streck i debatten kring posten som 
ordförande,  
 
att välja Daniel Brandt till kårordförande tillika 
styrelsens ordförande för verksamhetsåret 
2014/15, 
 
att sätta streck i utfrågningen angående posten 
som vice ordförande med ansvar för 
utbildningsfrågor,  
 
att sätta streck i debatten angående posten som 
vice ordförande med ansvar för 
utbildningsfrågor,  
 
att välja Åsa Hansson till vice ordförande med 
ansvar för utbildningsfrågor tillika 
styrelseledamot för verksamhetsåret 2014/15, 
 
att sätta streck i debatten angående posten som 
vice ordförande med ansvar för studiesociala 
frågor samt 
 
att välja Michael Wysocki till vice ordförande 
med ansvar för studiesociala frågor tillika 
styrelseledamot för verksamhetsåret 2014/15. 
Beslutet är enhälligt.  
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Aria Nakhaei yrkar:  
att sätta streck i debatten kring posten 
som ordförande. 
 
Fullmäktige väljer Daniel Brandt med 
sluten votering.  
 
Valberedningen förordar Mikael 
Wysocki till posten som vice ordförande 
med ansvar för utbildningsfrågor.  
 
Åsa Hansson lyfter sig till posten som 
vice ordförande med ansvar för 
utbildningsfrågor. 
 
Tobias Olausson yrkar: 
att sätta streck i utfrågningen 
angående posten som vice ordförande 
med ansvar för utbildningsfrågor. 
 
Tobias Olausson yrkar:  
att sätta streck i debatten angående 
posten som vice ordförande med 
ansvar för utbildningsfrågor. 
 
Fullmäktige väljer Åsa Hansson med 
sluten votering. 
 
Valberedningen förordar Daniel Brandt 
till posten som vice ordförande med 
ansvar för studiesociala frågor. 
Valberedningens förslag faller dock då 
Daniel Brandt är vald till ordförande. 
 
Eric Insulahn lyfter Mikael Wysocki till 
posten som vice ordförande med 
ansvar för studiesociala frågor. 
 
Tobias Olausson yrkar:  
att sätta streck i debatten angående 
posten som vice ordförande med 
ansvar för studiesociala frågor. 

   
3.2 Val av två till sex övriga ledamöter av 

kårstyrelsen 
 
Föredragande: Valberedningen 
 
Valberedningen förordar Aoife 
Tjärnlund, Elin Forsberg Johannessen, 
Linnea Gullholmer och Panida Himberg 
Larsen till ledamöter. Kim Everås har 

Fullmäktige beslutar 
 
att välja (utan inbördes ordning) Aoife Tjärnlund, 
Elin Forsberg Johannessen, Linnea Gullholmer 
och Panida Himberg Larsen till ledamöter för 
Göta studentkår verksamhetsåret 2014/15 samt 
 
att vakantsätta en post i styrelsen för Göta 
studentkår. 
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dragit tillbaka sin kandidatur. En vakans 
har därmed uppkommit.  
 
Panida Himberg Larsen justerar ut sig 
för § 3.2 Val av två till sex övriga 
ledamöter av kårstyrelsen. 

 
 

1 Preliminärer forts.  
   

1.6 Justering av röstlängd 
 
Erika Hernlund justerar ut sig. 
 
Röstlängden justeras och 18 av 22 
ledamöter är närvarande.  

Fullmäktige befinns beslutmässigt. 

   
 Fullmäktige diskuterar ajournering av 

mötet. Mötet föreslås återupptas 
tisdagen den 29 april klockan 18.30. 

Fullmäktige beslutar 
 
att ajournera mötet till tisdagen den 29 april 
klockan 18.30. 
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Återupptagande av konstituerande fullmäktige verksamhetsåret 2014/15 
 
Datum: 2014-04-29 
Tid: 
Plats: 

Kl. 18.31 – 23.00 
Lingsalen, Studenternas Hus 

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

 
§ Ärende Beslut/åtgärd 

 
1 Preliminärer  
   

1.1 Mötets öppnande och behöriga 
utlysande 
 
Tobias Olausson återupptog mötet 
klockan 18.31 

 

   
1.6 Justering av röstlängd 

 
Röstlängden justeras och 16 av 22 
ledamöter är närvarande.  

Fullmäktige befinns beslutmässigt. 

   
1.4 Val av justerare tillika rösträknare 

och justering av protokoll 
 
Aria Nakhaei är inte närvarande. 
Fullmäktige behöver därför välja en ny 
justerare för återstoden av mötet. 
Endast en justerare behövs väljas då 
Anna Jonasson är närvarande. 
 
Tobias Olausson yrkar: 
att öppna punkten för beslut samt  
 
Erik Insulahn yrkar: 
att välja Karolina Edander till justerare 
tillika rösträknare för återstoden av 
mötet. 

Fullmäktige beslutar 
 
att välja Karolina Edander till justerare tillika 
rösträknare för återstoden av mötet.  

 
 

3 Valärenden forts  
   

3.3 Val av två verksamhetsrevisorer 
 
Föredragande: Valberedningen 
 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att vakantsätta verksamhetsrevisor 1 för Göta 
studentkår 2014/15 samt 
 
att vakantsätta verksamhetsrevisor 2 för Göta 
studentkår 2014/15. 
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3.4 Val av godkänd ekonomisk revisor 
 
Föredragande: Rebecka Vilhonen 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att välja Gunilla Lönnbratt, auktoriserad revisor, 
till Göta studentkårs ekonomiska revisor för 
verksamhetsåret 2014/2015. 

   
3.5 Val av valberedning 

 
Föredragande: Malin Roos 
 
Två nomineringar har inkommit:  
Politeia nominerar Karolina Edander till 
sammankallande för valberedningen 
(bilaga 10). 
Malin Roos nominerar Anna Jonasson 
(bilaga 11). 
 
Karolina Edander är medlem i 
samhällsvetarsektionen och Anna 
Jonasson i humanistsektionen. 
  
Fullmäktige diskuterade 
valberedningen, dess funktion samt 
fyllnadsval.  

Fullmäktige beslutar 
 
att välja Karolina Edander till sammankallande 
för valberedningen och Anna Jonasson till 
ledamot i valberedningen för verksamhetsåret 
2014/2015 samt 
 
att vakantsätta fyra poster i valberedningen. 

   
3.6 Val av ordförande och övriga ledamöter 

av doktorandsektionens styrelse 
 
Föredragande: Sektionsvalberedningen 
 
Inga nomineringar har inkommit.  

Fullmäktige beslutar 
 
att vakantsätta posten som sektionsordförande 
och de fem posterna som ledamöter i 
doktorandsektionens sektionsstyrelse. 

   
3.7 Val av ordförande och övriga ledamöter 

av humanistsektionens styrelse  
 
Föredragande: Sektionsvalberedningen 
 
Sektionsvalberedningen förordar Julia 
Englund Örn till ordförande för 
humanistsektionens styrelse.  
 
Lina Olofsson justerar ut sig för § 3.7 
Val av ordförande och övriga ledamöter 
av humanistsektionens styrelse samt 
för § 3.11 Val av ordförande och övriga 
ledamöter av utbildningsvetenskapliga 
sektionens styrelse. 
 
Sektionsvalberedningen förordar 
Caroline Fällgren till vice ordförande för 
humanistsektionens samt 
utbildningsvetenskapliga sektionen.  
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1 Preliminärer forts.  
   

1.6 Justering av röstlängd 
 
Aria Nakhaei ankomer till mötet. 
 
Röstlängden justeras och 17 av 22 
ledamöter är närvarande.  

Fullmäktige befinns beslutmässigt. 

 
 

3 Valärenden forts  
   

3.7 Val av ordförande och övriga ledamöter 
av humanistsektionens styrelse forts. 
 
Föredragande: Sektionsvalberedningen 
 
Tobias Olausson yrkar: 
att val av vice ordförande till 
humanistsektionen samt 
utbildningsvetenskapliga sektionen slås 
samman. 
 
Sektionsvalberedningen förordar Max 
Krook Murnaghan och Sofia Ahlberg till 
ledamöter av humanistsektionens 
styrelse. 
 
En nominering har inkommit till 
humanistsektionens styrelse: Lina 
Olofsson nominerar sig själv (bilaga 
12). 
 
Max Krook justerar ut sig för val av 
ledamöter i humanistsektionens 
styrelse. 

Fullmäktige beslutar 
 
att välja Julia Englund Örn till ordförande för 
humanistsektionens styrelse verksamhetsåret 
2014/2015, 
 
att val av vice ordförande till humanistsektionen 
samt utbildningsvetenskapliga sektionen slås 
samman, 
 
att välja Caroline Fällgren till vice ordförande för 
humanistsektionens styrelse och 
utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse 
verksamhetsåret 2014/2015 samt 
 
att välja följande personer till ledamöter av 
humanistsektionens styrelse verksamhetsåret 
2014/2015 
Max Krook Murnaghan 
Sofia Ahlberg 
Lina Olofsson 
 
att vakantsätta 2 poster i humanistsektionens 
styrelse. 

 
 

1 Preliminärer forts.  
   

1.8 Godkännande av föredragningslistan 
 
Tobias Olausson yrkar: 
att öppna punkten för beslut samt 
 
Rebecka Vilhonen föreslår:  
att § 3.8 Val av ordförande och övriga 
ledamöter av IT-sektionens styrelse 
behandlas direkt efter § 3.7 Val av 
ordförande och övriga ledamöter av 
humanistsektionens styrelse. 

Fullmäktige beslutar 
 
att fastslå dagordningen med föreslagen 
ändring. 
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3 Valärenden forts  
   

3.8 Val av ordförande och övriga ledamöter 
av IT-sektionens styrelse 
 
Föredragande: Sektionsvalberedningen 
 
Sektionsvalberedningen förordar Michal 
Maciej Dzienis till ordförande för IT-
sektionens styrelse. 
 
Yingjuan Mao lyfter sig till posten som 
ordförande för IT-sektionens styrelse.  
 
Joel Furvik yrkar 
att sätta streck i debatten kring posten 
som ordförande i IT-sektionens 
styrelse. 
 
Fullmäktige väljer Michal Maciej 
Dzienis med sluten votering. 
  
Sektionsvalberedningen förordar Thor 
K. Salehi  till vice ordförande för IT-
sektionens styrelse. 
 
Sektionsvalberedningen förordar 
Shireen Yusur, Lee Yung Liu, 
Panagiota Isari och Johan Ben 
Mohammad till ledamöter av IT-
sektionens styrelse. 
 
En nominering har inkommit till IT-
sektionens styrelse: Stefan Fritzon 
(bilaga 13). 
 
Stefan Fritzon justerar ut sig för § 3.8. 
 
Tobias Olausson yrkar 
att val av ledamöter till IT-sektionens 
styrelse tas i klump. 

Fullmäktige beslutar 
 
att sätta streck i debatten kring posten som 
ordförande i IT-sektionens styrelse,  
 
att välja Michal Maciej Dzienis till ordförande för 
IT-sektionens styrelse verksamhetsåret 
2014/2015, 
 
att välja Thor K. Salehi till vice ordförande för IT-
sektionens styrelse verksamhetsåret 2014/2015, 
 
att val av ledamöter till IT-sektionens styrelse 
tas i klump samt 
 
att välja följande personer till ledamöter av IT-
sektionens styrelse verksamhetsåret 2014/2015 
Shireen Yusur 
Lee Yung Liu 
Panagiota Isari 
Johan Ben Mohammad 
Stefan Fritzon 

   
3.9 Val av ordförande och övriga ledamöter 

av naturvetarsektionens styrelse 
 
Föredragande: Sektionsvalberedningen 
 
Sektionsvalberedningen förordar Peter 
Wejmo till ordförande för 
naturvetarsektionens styrelse. 
 
Sektionsvalberedningen förordar Emma 
Hällbacka till vice ordförande för 

Fullmäktige beslutar 
 
att välja Peter Wejmo till ordförande för 
naturvetarsektionens styrelse verksamhetsåret 
2014/2015, 
 
att sätta streck i utfrågningen kring posten som 
vice ordförande i naturvetarsektionens styrelse,  
 
att sätta streck i debatten kring posten som vice 
ordförande i naturvetarsektionens styrelse, 
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naturvetarsektionens styrelse.  
 
Rebecka Vilhonen yrkar: 
att sätta streck i utfrågningen kring 
posten som vice ordförande i 
naturvetarsektionens styrelse. 
 
Rebecka Vilhonen yrkar: 
att sätta streck i debatten kring posten 
som vice ordförande i 
naturvetarsektionens styrelse. 
 
Sektionsvalberedningen förordar Adam 
Ekberg, Elin Thomasson ochLina Jatko 
till ledamöter av naturvetarsektionens 
styrelse. Ingen av kandidaterna är 
närvarande på mötet. 
 
Aria Nakhaei justerar ut sig för § 3.9 
Val av ordförande och övriga ledamöter 
av naturvetarsektionens styrelse. 

 
att välja Emma Hällbacka till vice ordförande för 
naturvetarsektionens styrelse verksamhetsåret 
2014/2015 samt 
 
att välja följande personer till ledamöter av 
naturvetarsektionens styrelse verksamhetsåret 
2014/2015 
Adam Ekberg 
Elin Thomasson 
Lina Jatko 
 
att vakantsätta 2 poster i naturvetarsektionens 
styrelse. 

   
3.10 Val av ordförande och övriga ledamöter 

av samhällsvetarsektionens styrelse 
 
Föredragande: Sektionsvalberedningen 
 
Sektionsvalberedningen förordar Eva 
Vargas till ordförande för 
samhällsvetarsektionens styrelse. 
 
Kristian Green lyfter sig till posten som 
ordförande för samhällsvetarsektionens 
styrelse. 
 
Rebecka Vilhonen yrkar: 
att sätta streck i utfrågningen kring 
posten som ordförande i 
samhällsvetarsektionens styrelse. 

Fullmäktige beslutar 
 
att sätta streck i utfrågningen kring posten som 
ordförande i samhällsvetarsektionens styrelse. 
 

 
 

1 Preliminärer forts.  
   

1.6 Justering av röstlängd 
 
McHenry Imedo lämnar mötet. 
 
Röstlängden justeras och 16 av 22 
ledamöter är närvarande.  

Fullmäktige befinns beslutmässigt. 
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3 Valärenden forts  
   

3.10 Val av ordförande och övriga ledamöter 
av samhällsvetarsektionens styrelse 
 
Föredragande: Sektionsvalberedningen 
 
Per Karlsson, Hanna Reeder och Aria 
Nakhaei justerar ut sig för § 3.10 Val av 
ordförande och övriga ledamöter av 
samhällsvetarsektionens styrelse.  
 
Fullmäktige väljer Eva Vargas med 
sluten votering. 
 
Sektionsvalberedningen förordar Ebba 
Jacobsson till vice ordförande för 
samhällsvetarsektionens styrelse. 
 
Jonathan Thor lyfter sig till posten som 
vice ordförande för 
samhällsvetarsektionens styrelse. 
 
Rebecka Vilhonen yrkar: 
att sätta streck i utfrågningen kring 
posten som vice ordförande i 
samhällsvetarsektionens styrelse. 
 
Fullmäktige väljer Ebba Jacobsson 
med sluten votering. 
 
Sektionsvalberedningen förordar 
Katarina Höglund, Joel Furvik, Anton 
Rundström, Eric Insulahn och Jonathan 
Thor till ledamöter av 
samhällsvetarsektionens styrelse.  
 
Två nomineringar har inkommit till 
samhällsvetarsektionens styrelse: 
Karolina Edander och Martin Viberg 
(bilaga 14). 
 
Aria Nakhaei justerar in sig för val av 
ledamöter av samhällsvetarsektionens 
styrelse. 
 
Karolina Edander, Joel Furvik och Erik 
Insulahn justerar ut sig för val av 
ledamöter av samhällsvetarsektionens 
styrelse. 
 
Tobias Olausson yrkar 
att val av ledamöter till 

Fullmäktige beslutar 
 
att välja Eva Vargas till ordförande för 
samhällsvetarsektionens styrelse 
verksamhetsåret 2014/2015, 
 
att sätta streck i utfrågningen kring posten som 
vice ordförande i samhällsvetarsektionens 
styrelse,  
 
att välja Ebba Jacobsson till vice ordförande för 
samhällsvetarsektionens styrelse 
verksamhetsåret 2014/2015 samt 
 
att val av ledamöter till samhällsvetarsektionens 
styrelse tas i klump samt 
 
att välja följande personer till ledamöter av 
samhällsvetarsektionens styrelse 
verksamhetsåret 2014/2015 
Katarina Höglund 
Joel Furvik 
Anton Rundström 
Eric Insulahn 
Jonathan Thor 
Karolina Edander 
Martin Viberg 
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samhällsvetarsektionens styrelse tas i 
klump. 

   
3.11 Val av ordförande och övriga ledamöter 

av utbildningsvetenskapliga sektionens 
styrelse 
 
Föredragande: Sektionsvalberedningen 
 
Val av vice ordförande till 
utbildningsvetenskapliga sektionen 
skedde under § 3.7 Val av ordförande 
och övriga ledamöter av 
humanistsektionens styrelse. 
 
Sektionsvalberedningen förordar 
Emelie Johnsson till ordförande för 
utbildningsvetenskapliga sektionens 
styrelse. 
   
Sektionsvalberedningen förordar Sofia 
Nordling, Sofia Svensson, Elin Kultje 
och Matilda Karlsson till ledamöter av 
utbildningsvetenskapliga sektionens 
styrelse. 

Fullmäktige beslutar 
 
att välja Emelie Johnsson till posten som 
ordförande för utbildningsvetenskapliga 
sektionens styrelse verksamhetsåret 2014/2015  

 
 

1 Preliminärer forts.  
   

1.6 Justering av röstlängd 
 
Hanna Edlund lämnar mötet. 
 
Röstlängden justeras och 15 av 22 
ledamöter är närvarande.  

Fullmäktige befinns beslutmässigt. 

 
 

3 Valärenden forts  
   

3.11 Val av ordförande och övriga ledamöter 
av utbildningsvetenskapliga sektionens 
styrelse 
 
Föredragande: Sektionsvalberedningen 
 
Matilda Karlsson justerar ut sig för val 
av ledamöter till 
utbildningsvetenskapliga sektionens 
styrelse. 

Fullmäktige beslutar 
 
att välja följande personer till ledamöter av 
utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse 
verksamhetsåret 2014/2015 
Sofia Nordling 
Sofia Svensson 
Elin Kultje 
Matilda Karlsson 
 
att vakantsätta en av posterna i 
utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse. 
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4 Mötets avslutande  
   

4.1 Mötesutvärdering 
 
En runda genomförs. 

 

   
4.2 Mötets avslutande 

 
Tobias Olausson avslutar mötet 
klockan 23:00. 

 

 
 
 
   
Mötesordförande   Mötessekreterare 
 
 
 

  
 
 

Tobias Olausson  Jeanette Drotz 
   
Protokolljusterare   Protokolljusterare  
 
 
 

  

Anna Jonasson  Aria Nakhaei, till och med § 3.2 
   
Protokolljusterare    
 
 
 

  

Karolina Edander, från och med § 3.3   
 


