Sida 1

Protokoll
Fullmäktige
Konstituerande fullmäktigemöte verksamhetsåret 2017/18

Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande:

2017-04-18 och 2017-04-19
16:29–21:33, 16:31-17:42
Lingsalen, Studenternas hus
2017-04-18
Fullmäktigeledamöter: Elisabet Alm*, Axel Andersson*, Anneli Arohlén*, Sara
Bergh*, Olivia Boström*, Linnéa Carlsson*, Kajsa Emanuelsson*, Karin
Hermansson*, Rasmus Jonsson*, Julia Kristiansson*, Vincent Lekblad*, Ludvig
Lindblom*, Hektor Löfgren*, Ludwig Mannius*, Henrik Moldén*, Xhevdet Muli*, Felix
Quist*, Amanda Skarin*, Johanna Smedberg*
Övriga: Sofia Ahlberg, Ellinor Alvesson, Jesper Anttila, Daniel Brandt, Elin
Gunnarsson, Gustavo Hererra, Jesper Jakobsson, Erik Liberg, Johan Ben
Mohammad, Nora Myrne Widfors, Linus Olsson, Amanda Rydh, Jonathan Thor,
Jesper Önesand (Övriga var inte nödvändigtvis närvarande under hela mötet)
2017-04-19
Fullmäktigeledamöter: Elisabet Alm*, Axel Andersson*, Anneli Arohlén* (utjusterad
hela tiden 2017-04-19), Sara Bergh*, Kornelia Blom*, Kajsa Emanuelsson*, Karin
Hermansson*, Rasmus Jonsson*, Julia Kristiansson*, Vincent Lekblad*, Ludvig
Lindblom* (utjusterad hela tiden 2017-04-19), Hektor Löfgren*, Henrik Moldén*,
Xhevdet Muli*, Felix Quist*, Amanda Skarin* (till 17:21), Johanna Smedberg*
Övriga: Sofia Ahlberg, Fredrik Alfredsson Mihlzén, Ellinor Alvesson, Jesper Anttila,
Daniel Brandt, Nico Hengst, Tobias Karlsson, Erik Liberg, Nora Myrne Widfors,
Piroska Osváth, Daniel Petersson, Jonathan Thor, Jesper Önesand (Övriga var inte
nödvändigtvis närvarande under hela mötet)
* = Röstberättigad

§

Ärende

Beslut/åtgärd

1

Preliminärer

15 min

Mötets öppnande och behöriga
utlysande

Ellinor Alvesson öppnar mötet 16:29, 2017-04-18.

1.1

Fullmäktige beslutar
Kallelsen skickades ut en dag för sent,
och skickades till alla som ställde upp i
fullmäktigevalet eftersom att valet inte
var avgjort än. Handlingarna skickades
ut i tid, förutom bland annat
valberedningens förordan.
1.2

Val av mötesordförande

att anse mötet behörigen utlyst

Fullmäktige beslutar
att utse Daniel Brandt till mötesordförande.

1.3

Val av mötessekreterare
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att utse Jonathan Thor till mötessekreterare.
1.4

Val av protokolljusterare tillika
rösträknare

Fullmäktige beslutar
att utse Axel Andersson och Ludwig Mannius till
protokolljusterare tillika rösträknare.

1.5

Avsägelser

Fullmäktige beslutar

Daniel Petersson har avsagt sig
nomineringen till ordförande för
naturvetarsektionen.

att lämna punkten

Ludwig Mannius har avsagt sig sin
nominering till kårstyrelsen.
1.6

Justering av röstlängd

Fullmäktige beslutar
att justera röstlängden till 19.

1.7

Adjungeringar

Fullmäktige beslutar
att hålla ett öppet möte

1.8

Godkännande av föredragningslistan

Fullmäktige beslutar
att godkänna föredragningslistan

1.9

2
2.1

Sluttid idag

Fullmäktige beslutar

Matpaus kommer hållas 18:00-19:00
och en paus kommer vara innan dess.

att sikta på 22.00 som sluttid 2017-04-18

Beslutsärenden
Fullmäktiges arbetsordning

Fullmäktige beslutar

Det är inte säkert att arbetsordningen
är helt uppdaterad, men det är den
som fullmäktige 2016/17 arbetar efter.
Den ändrades senast 2016-01-30.

att anta Fullmäktiges arbetsordning för
verksamhetsåret 2017/18 i sin helhet.

Arbetsordningen gäller för hela
verksamhetsåret och styr fullmäktiges
möten.
2.2

Medlemsavgift

Fullmäktige beslutar

Medlemsavgiften ändrades senast
inför 2015/16. Då ändrades det från

att fastställa kostnaden för medlemskap i Göta
studentkår till 150 SEK för en termin samt till 200
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125 SEK per termin till 150 SEK per
termin. Medlemsavgiften för två
terminer var oförändrad.

SEK för två terminer för verksamhetsåret 2017/18

Månadsarvodets storlek

Fullmäktige beslutar
att fastställa månadsarvodet för verksamhetsåret
2017/2018 till 37.5% av prisbasbeloppet 2017.

2.4

Verksamhetsplan 17/18
Gräsrötterna skickar in en ny version
av verksamhetsplanen.
Gräsrötterna yrkar
att anta denna reviderade version av
Verksamhetsplan för Göta studentkår
2017/18.
Gräsrötterna drar tillbaka sitt yrkande
”att anta denna reviderade version av
Verksamhetsplan för Göta studentkår
2017/18” till förmån för att skicka in
flera yrkanden där varje yrkande gäller
ändringar i en specifik del i
verksamhetsplanen.
Sara Bergh yrkar
att stryka "Jobba för att göra studenter
och universitetet medvetna om rätten
till anonyma examinationer" i förmån
för ”Välja en fokusfråga att driva
gentemot universitetet samt sträva
efter att göra studenter medvetna om
arbetet med densamma.”
Gräsrötterna yrkar
att under prioriterat mål 1, delmål 1.5
stryka ”Jobba för att göra studenter
och universitetet medvetna om rätten
till anonyma examinationer” till förmån
för "Presidiet för 17/18 väljer egen
fokusfråga"
Gräsrötterna jämkar sitt yrkande ” att
under prioriterat mål 1, delmål 1.5
stryka ”Jobba för att göra studenter
och universitetet medvetna om rätten
till anonyma examinationer” till förmån
för "Presidiet för 17/18 väljer egen

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

Fullmäktige beslutar
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fokusfråga"” med Sara Berghs yrkande
” att stryka "Jobba för att göra
studenter och universitetet medvetna
om rätten till anonyma examinationer" i
förmån för ”Välja en fokusfråga att
driva gentemot universitetet samt
sträva efter att göra studenter
medvetna om arbetet med
densamma.””

universitetet samt sträva efter att göra studenter
medvetna om arbetet med densamma.”

Gräsrötterna yrkar

Fullmäktige beslutar

att i bakgrundstexten till Prioriterat Mål
2 stryka ”För att Göta studentkår
enklare och effektivare ska kunna
utföra sitt huvuduppdrag behöver
organisationen utredas för att kunna
struktureras på ett bättre sätt. Göta
studentkår behöver kartlägga vad som
fungerar mer eller mindre bra och
ytterligare arbeta med att ta fram
mallar och strukturer för att undvika
onödiga uppstartsprocesser vid varje
arrangemang och engagemang. För
att stärka organisationen som helhet
behöver kårföreningar och
studentgrupper stödjas och knytas
närmare Göta studentkår” till förmån
för "För att Göta studentkår enklare
och effektivare ska kunna utföra sitt
huvuduppdrag behöver
organisationen se över hur dess
struktur bättre kan anpassas till
uppdraget. Göta studentkår behöver
se över internt vad som fungerar mer
eller mindre bra och ytterligare arbeta
med att ta fram mallar och strukturer
för att undvika onödiga
uppstartsprocesser vid varje
arrangemang och engagemang. För
att stärka organisationen som helhet
behöver kårföreningar och
studentgrupper stödjas och knytas
närmare Göta studentkår. För att
underlätta återanvändningen av
tidigare dokumenterat material, samt
säkerställa att inga dokument går
förlorade, bör Göta Studentkår ta fram
rutiner för dokumentation och lagring
av densamma."

att i bakgrundstexten till Prioriterat Mål 2 stryka
”För att Göta studentkår enklare och effektivare
ska kunna utföra sitt huvuduppdrag behöver
organisationen utredas för att kunna struktureras
på ett bättre sätt. Göta studentkår behöver
kartlägga vad som fungerar mer eller mindre bra
och ytterligare arbeta med att ta fram mallar och
strukturer för att undvika onödiga
uppstartsprocesser vid varje arrangemang och
engagemang. För att stärka organisationen som
helhet behöver kårföreningar och studentgrupper
stödjas och knytas närmare Göta studentkår” till
förmån för "För att Göta studentkår enklare och
effektivare ska kunna utföra sitt huvuduppdrag
behöver organisationen se över hur dess struktur
bättre kan anpassas till uppdraget. Göta
studentkår behöver se över internt vad som
fungerar mer eller mindre bra och ytterligare
arbeta med att ta fram mallar och strukturer för att
undvika onödiga uppstartsprocesser vid varje
arrangemang och engagemang. För att stärka
organisationen som helhet behöver kårföreningar
och studentgrupper stödjas och knytas närmare
Göta studentkår. För att underlätta
återanvändningen av tidigare dokumenterat
material, samt säkerställa att inga dokument går
förlorade, bör Göta Studentkår ta fram rutiner för
dokumentation och lagring av densamma."
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Gräsrötternas yrkar

Fullmäktige beslutar

att under delmål 2.1 stryka ” Utreda
organisationens uppbyggnad och ta
fram förslag på möjliga organisatoriska
förändringar som kan gynna
organisationen” till förmån för "Ta fram
och se över förslag på organisatoriska
förändringar och/eller förtydliganden
gällande Göta studentkårs
delegationsordning och maktstruktur."

att under delmål 2.1 stryka ” Utreda
organisationens uppbyggnad och ta fram förslag
på möjliga organisatoriska förändringar som kan
gynna organisationen” till förmån för "Ta fram och
se över förslag på organisatoriska förändringar
och/eller förtydliganden gällande Göta
studentkårs delegationsordning och
maktstruktur."

Gräsrötterna yrkar

Fullmäktige beslutar

att under delmål 2.2 stryka ”Utreda
nuvarande och alternativa
lagringsplattformar” till förmån för "Se
över huruvida det finns bättre alternativ
till lagringsplattform än den nuvarande
servern."

att under delmål 2.2 stryka ”Utreda nuvarande
och alternativa lagringsplattformar” till förmån för
"Se över huruvida det finns bättre alternativ till
lagringsplattform än den nuvarande servern."

Gräsrötterna yrkar

Fullmäktige beslutar

att under delmål 2.4 stryka
”Genomföra organisationsteknisk
utbildning för studentgrupper och
kårföreningar” till förmån för
"Tillhandahålla, för engagerade
studenter relevanta, utbildningar
gällande deras kårengagemang i stort,
t.ex. organisationsteknisk utbildning."

att under delmål 2.4 stryka ”Genomföra
organisationsteknisk utbildning för studentgrupper
och kårföreningar” till förmån för "Tillhandahålla,
för engagerade studenter relevanta, utbildningar
gällande deras kårengagemang i stort, t.ex.
organisationsteknisk utbildning."

Gräsrötterna yrkar

Fullmäktige beslutar

att under Bilaga 1: Löpande
verksamhet, Intern Organisation,
Lägga till texten "Sträva efter ett högre
studentengagemang överlag, och i
synnerhet arbeta för att det ska finnas
ett synligt och inkluderande
studentengagemang på varje
institution"

att under Bilaga 1: Löpande verksamhet, Intern
Organisation, Lägga till texten "Sträva efter ett
högre studentengagemang överlag, och i
synnerhet arbeta för att det ska finnas ett synligt
och inkluderande studentengagemang på varje
institution"

Fullmäktige beslutar
att anta Verksamhetsplan för Göta studentkår
2017/18 med ändringar
2.5

Budget 17/18

Fullmäktige beslutar
att fastslå budgeten för verksamhetsåret
2017/2018.
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att fastslå fördelningen av
sektionsverksamhetsposten till 20 % vardera till
Utbildningsvetenskapliga sektionen och
Humanistsektionen, 28 % till
Samhällsvetarsektionen, 13 % till IT-sektionen
och 19 % till Naturvetarsektionen.
2.6

Intern samordning

Fullmäktige beslutar
att bordlägga frågan till fullmäktigesammanträde
1 verksamhetsåret 2017/2018

3
3.1

Valärenden
Göta studentkårs presidium

Fullmäktige beslutar

Sara Bergh yrkar
att val utan konkurrens tas med
acklamation

att val utan konkurrens tas med acklamation

Valberedningen har förordat Nora
Myrne Widfors till kårordförande för
Göta studentkår 2017/18. Inga övriga
nominerade.

att välja Nora Myrne Widfors till kårordförande för
Göta studentkår 2017/18

Valberedningen har förordat Jesper
Anttila till vice kårorförande md ansvar
för utbildningsfrågor för Göta
studentkår 2017/18. Inga övriga
nominerade.

att välja Jesper Anttila till vice kårordförande med
ansvar för utbildningsfrågor för Göta studentkår
2017/18

att bordlägga valet till vice kårordförande med
ansvar för studiesociala frågor för Göta studentkår
2017/18 till 2017-04-19.
3.2

3.3

Övriga ledamöter av kårstyrelsen

Fullmäktige beslutar

Valberedningen har förordat Daiva
Brazauskaite till ledamot i kårstyrelsen
för Göta studentkår 2017/18. Inga
övriga nominerade.

att välja Daiva Brazauskaite till ledamot i
kårstyrelsen för Göta studentkår 2017/18

Verksamhetsrevisorer
Det finns inga nominerade till
verksamhetsrevisorer. Det ska finnas
två stycken.

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

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

Protokoll
Fullmäktige

3.4

3.5

Sida 7

Kårstyrelsen yrkar

Fullmäktige beslutar

att vakantsätta posten som
verksamhetsrevisor

att vakantsätta posten som verksamhetsrevisor

att delegera till Göta studentkårs
fullmäktige 2016/17 att välja
verksamhetsrevisorer under sitt sista
fullmäktigesammanträde

att delegera till Göta studentkårs fullmäktige
2016/17 att välja verksamhetsrevisorer under sitt
sista fullmäktigesammanträde

Ekonomisk revisor

Fullmäktige beslutar

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är
revisorsbolag det här året, och har
gjort det bra föregående år.

att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers till
revisorsbolag för Göta studentkårs ekonomiska
revison för verksamhetsåret 2017/18.

Val av ordförande och övriga
ledamöter av Utbildningsvetenskapliga
sektionens styrelse

Sara Bergh justeras ut.
Anneli Arohlén justeras ut.

Valberedningen har förordat Gustavo
Herrera till sektionsordförande för Göta
studentkårs utbildningsvetenskapliga
sektion 2017/18. Erik Liberg är också
nominerad.
Erik Liberg lyfter sig som kandidat som
sektionsordförande för Göta
studentkårs utbildningsvetenskapliga
sektion 2017/18

Fullmäktige beslutar
att välja Erik Liberg till sektionsordförande för
Göta studentkårs utbildningsvetenskapliga sektion
2017/18
Sara Bergh justeras in

Valberedningen har förordat Anneli
Arohlén till vice sektionsordförande för
Göta studentkårs
utbildningsvetenskapliga sektion
2017/18 och till vice
sektionsordförande för Göta
studentkårs humanistsektion 2017/18.
Inga övriga nominerade.

Fullmäktige beslutar

Valberedningen har förordat Jessica
Carlsson, Linnéa Lomander och Erik
Liberg till ledamöter i sektionsstyrelsen
för Göta studentkårs
utbildningsvetenskapliga sektion
2017/18. Inga övriga nominerade.

att välja Jessica Carlsson till ledamot i
sektionsstyrelsen för Göta studentkårs
utbildningsvetenskapliga sektion 2017/18

att välja Anneli Arohlén till vice
sektionsordförande för Göta studentkårs
utbildningsvetenskapliga sektion 2017/18 och till
vice sektionsordförande för Göta studentkårs
humanistsektion 2017/18

att välja Linnéa Lomander till ledamot i
sektionsstyrelsen för Göta studentkårs
utbildningsvetenskapliga sektion 2017/18

Eftersom att Erik Liberg valdes till
sektionsordförande för Göta
studentkårs utbildningsvetenskapliga
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sektion 2017/18 faller hans nominering
till ledamot i sektionsstyrelsen för Göta
studentkårs utbildningsvetenskapliga
sektion 2017/18.

3.7

Justering av röstlängd

Fullmäktige beslutar

En kårfullmäktigeledamot från
Gräsrötterna lämnade mötet.

att justera röstlängden till 18.

Val av ordförande och övriga
ledamöter av Samhällsvetarsektionens
styrelse

Fullmäktige beslutar

Valberedningen har förordat Elin
Fondén till sektionsordförande för Göta
studentkårs samhällsvetarsektion
2017/18. Alexander Sörensson och
Nora Myrne Widfors är också
nominerade.

att välja Elin Fondén till sektionsordförande för
Göta studentkårs samhällsvetarsektion 2017/18

Valberedningen har förordat Jesper
Jakobsson till vice sektionsordförande
för Göta studentkårs
samhällsvetarsektion 2017/18. Inga
övriga nominerade.

att välja Jesper Jacobsson till vice
sektionsordförande för Göta studentkårs
samhällsvetarsektion 2017/18

Valberedningen har förordat Louise
Jansson, Adam Karseland och Catrin
Josefsson till ledamöter i
sektionsstyrelsen för Göta studentkårs
samhällsvetarsektion 2017/18. Inga
övriga nominerade.

att välja Louise Jansson till ledamot i
sektionsstyrelsen för Göta studentkårs
samhällsvetarsektion 2017/18
att välja Adam Karseland till ledamot i
sektionsstyrelsen för Göta studentkårs
samhällsvetarsektion 2017/18
att välja Catrin Josefsson till ledamot i
sektionsstyrelsen för Göta studentkårs
samhällsvetarsektion 2017/18

Henrik Moldén yrkar
att öppna upp för fri nominering till
ledamot i sektionsstyrelsen för Göta
studentkårs samhällsvetarsektion
2017/18

att öppna upp för fri nominering till ledamot i
sektionsstyrelsen för Göta studentkårs
samhällsvetarsektion 2017/18

Henrik Moldén nominerar Elin
Gunnarsson till ledamot i
sektionsstyrelsen för Göta studentkårs
samhällsvetarsektion 2017/18

att välja Elin Gunnarsson till ledamot i
sektionsstyrelsen för Göta studentkårs
samhällsvetarsektion 2017/18

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

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

Protokoll
Fullmäktige
3.9

Val av ordförande och övriga
ledamöter av IT-sektionens styrelse

Sida 9

Fullmäktige beslutar
Ludvig Lindblom justeras ut.

Valberedningen har förordat Johan
Ben Mohammad till ordförande för ITsektionen.

att välja Ludvig Lindblom till sektionsordförande
för Göta studentkårs IT-sektion 2017/18

Ludvig Lindblom lyfter sig som
kandidat till sektionsordförande för
Göta studentkårs IT-sektion 2017/18
Valberedningen har förordat Ludvig
Lindblom till vice sektionsordförande
för Göta studentkårs IT-sektion
2017/18. Eftersom att Ludvig Lindblom
valdes till sektionsordförande för Göta
studentkårs IT-sektion 2017/18 faller
hans nominering.

att vakantsätta posten vice sektionsordförande för
Göta studentkårs IT-sektion 2017/18

Valberedningen har förordat Verena
Schödl och Amanda Rydh till
ledamöter i sektionsstyrelsen för Göta
studentkårs IT-sektion.

att välja Verena Schödl till ledamot i
sektionsstyrelsen för Göta studentkårs IT-sektion
2017/18
att välja Amanda Rydh till ledamot i
sektionsstyrelsen för Göta studentkårs IT-sektion
2017/18

3.8

Val av ordförande och övriga
ledamöter av Naturvetarsektionens
styrelse

Fullmäktige beslutar

Ingen är nominerad till posten som
sektionsordförande för Göta
studentkårs naturvetarsektion.
Kårstyrelsen yrkar
att vakantsätta posten
sektionsordförande för Göta
studentkårs naturvetarsektion

att vakantsätta posten sektionsordförande för
Göta studentkårs naturvetarsektion

att delegera till Göta studentkårs
fullmäktige 2016/17 att välja posten
sektionsordförande för Göta
studentkårs naturvetarsektion under
sitt sista fullmäktigesammanträde

att delegera till Göta studentkårs fullmäktige
2016/17 att välja posten sektionsordförande för
Göta studentkårs naturvetarsektion under sitt sista
fullmäktigesammanträde

Valberedningen har förordat Axel
Andersson till vice sektionsordförande
för Göta studentkårs naturvetarsektion.
Axel Andersson tackar nej.

att vakantsätta posten vice sektionsordförande för
Göta studentkårs naturvetarsektion
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sektionsstyrelsen för Göta studentkårs
naturvetarsektion 2017/18. Axel
Andersson är också nominerad.
Axel Andersson lyfter sig som kandidat
till ledamot i Göta studentkårs
naturvetarsektion 2017/18.
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att välja Julia Göransson till ledamot i
sektionsstyrelsen för Göta studentkårs
naturvetarsektion 2017/18
att välja Izabella Remmert till ledamot i
sektionsstyrelsen för Göta studentkårs
naturvetarsektion 2017/18
att välja Hanna Eriksson till ledamot i
sektionsstyrelsen för Göta studentkårs
naturvetarsektion 2017/18
att välja Axel Andersson till ledamot för Göta
studentkårs naturvetarsektion 2017/18

Mötet ska återupptas 16:30, 2017-0419.

1

Mötet ajourneras 21:33, 2017-04-18.

Preliminärer

1.1

Mötets öppnande

Mötet återupptas 16:31, 2017-04-19.

1.6

Justering av röstlängd

Fullmäktige beslutar
att justera röstlängden till 16.

1.4

Val av protokolljusterare tillika
rösträknare
Ludwig Mannius närvarar inte andra
2017-04-19. Därför behöver det väljas
en annan person som kan justera
protokollet från den dagen tillsammans
med Axel Andersson.

3
3.1

Fullmäktige beslutar
att Xhevdet Muli till protokolljusterare tillika
rösträknare för 2017-04-19.

Valärenden
Göta studentkårs presidium

Ludvig Lindblom justeras ut.

Valberedningen har förordat Piroska
Osváth till vice kårordförande med
ansvar för studiesociala frågor för Göta
studentkår 2017/18. Inga övriga
nominerade.

Fullmäktige beslutar

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

att välja Piroska Osváth till vice kårordförande
med ansvar för studiesociala frågor för Göta
studentkår 2017/18

031-708 44 40
exp@gota.gu.se
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Fullmäktige beslutar

Henrik Moldén yrkar
att öppna för fri nominering för övriga
ledamöter i kårstyrelsen för Göta
studentkår 2017/18.

att öppna för fri nominering för övriga ledamöter i
kårstyrelsen för Göta studentkår 2017/18

att delegera till fullmäktige 2016/17
möjligheten att välja in fler övriga
ledamöter i kårstyrelsen för Göta
studentkår 2017/18.

att avslå Henrik Moldéns yrkande ”att delegera till
fullmäktige 2016/17 möjligheten att välja in fler
övriga ledamöter i kårstyrelsen för Göta
studentkår 2017/18.”
Amanda Skarin justeras ut.

3.4

Nora Myrne Widfors nominerar Sofia
Hjalmarsson till ledamot i kårstyrelsen
för Göta studentkår 2017/18

att välja Sofia Hjalmarsson till ledamot i
kårstyrelsen för Göta studentkår 2017/18

Val av ordförande och övriga
ledamöter av Utbildningsvetenskapliga
sektionens styrelse

Fullmäktige beslutar

Sara Bergh yrkar

3.5

att öppna punkten Val av ordförande
och övriga ledamöter av
Utbildningsvetenskapliga sektionens
styrelse

att öppna punkten Val av ordförande och övriga
ledamöter av Utbildningsvetenskapliga sektionens
styrelse

att öppna för fri nominering för övriga
ledamöter i sektionsstyrelsen för Göta
studentkårs utbildningsvetenskapliga
sektion 2017/18

att öppna för fri nominering för övriga ledamöter i
sektionsstyrelsen för Göta studentkårs
utbildningsvetenskapliga sektion 2017/18

Sara Bergh nominerar Fredrik
Alfredsson Mihlzén till ledamot i
sektionsstyrelsen för Göta studentkårs
utbildningsvetenskapliga sektion
2017/18

att välja Fredrik Alfredsson Mihlzén till ledamot i
sektionsstyrelsen för Göta studentkårs
utbildningsvetenskapliga sektion 2017/18

Val av ordförande och övriga
ledamöter av Humanistsektionens
styrelse

Fullmäktige beslutar

Valberedningen har förordat Sofia
Ahlberg till sektionsordförande för Göta
studentkårs humanistsektion 2017/18.
Nico Hengst är också nominerad.
Nico Hengst lyfter sig som kandidat till
sektionsordförande för Göta
studentkårs humanistsektion 2017/18.

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

att välja Nico Hengst till sektionsordförande för
Göta studentkårs humanistsektion 2017/18

031-708 44 40
exp@gota.gu.se
www.gota.gu.se
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Valberedningen har förordat Nico
Hengst och Sara Bergh till ledamöter i
sektionsstyrelsen för Göta studentkårs
humanistsektion 2017/18
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Fullmäktige beslutar
att välja Sara Bergh till ledamot i
sektionsstyrelsen för Göta studentkårs
humanistsektion 2017/18

Eftersom Nico Hengst valdes till
sektionsordförande för Göta
studentkårs humanistsektion 2017/18
faller hans nominering till ledamot i
sektionsstyrelsen för Göta studentkårs
humanistsektion 2017/18
3.10

4

Fyllnadsval

Fullmäktige beslutar

att vakantsätta icke tillsatta poster som
övrig ledamot på samtliga sektioner
med ett tak på 6 övriga ledamöter per
sektionsstyrelse

att vakantsätta icke tillsatta poster som övrig
ledamot på samtliga sektioner med ett tak på 6
övriga ledamöter per sektionsstyrelse

Övriga frågor
Inga övriga frågor föreligger

5
5.1

Mötets avslutande
Mötesutvärdering
Effektivt. Lärorikt. Bra. Trevligt. Kul att
träffa alla. Intressant som förstamöte.
Fem av fem toasters. Ska bli kul att
samarbeta det kommande året. Vissa
skämt var opassande. Lite väl hetsigt
ibland, som om det var lite för bråttom.
Hade varit roligt om fler hade uttalat sig
om fler frågor. Grattis till alla som blivit
valda.
Talarstatistik med hänvisning till kön har
gjorts med hjälp av Gender Timer.
Valberedningen och mötespresidiet är
inte medräknade i statistiken.
Totalt har män talat 113 gånger med en
total talartid på 164 minuter.
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Totalt har kvinnor talat 61 gånger med
en total talartid på 27 minuter
5.2

Mötets avslutande

Mötet avslutas 17:42, 2017-04-19.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Daniel Brandt

Jonathan Thor

Protokolljusterare

Protokolljusterare 2017-04-18

Axel Andersson

Ludwig Mannius

Protokolljusterare 2017-04-19

Xhevdet Muli
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