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Fullmäktigemöte 1 verksamhetsåret 2012/13 
 
 
Datum: 2012-09-20 
Tid: 
Plats: 

Kl. 16.38-21.03 
Lingsalen, Studenternas hus 

Kallade: Göta studentkårs fullmäktige 
Närvarande: Se separat närvarolista (bilaga1) 
  

 
§ Ärende Beslut/åtgärd 

 
1 Preliminärer  
   

1.1 Mötets öppnande och behöriga 
utlysande 
 
 Klas Kärngren öppnar mötet klockan 
16.38. 

Fullmäktige beslutar 
 
att förklara mötet behörigen utlyst. 

   
1.2 Val av mötesordförande Fullmäktige beslutar 

 
att välja Victor Renström till mötesordförande. 

   
1.3 Val av mötessekreterare Fullmäktige beslutar 

 
att välja Jeanette Drotz till mötessekreterare. 

   
1.4 Val av justerare tillika rösträknare samt 

justering av protokoll 
Fullmäktige beslutar 
 
att välja Karolina Lioliou och Malin Tivefälth till 
justerare tillika rösträknare. 
 
att justering av protokoll skall ske senast 2012-
10-11. 

   
1.5 Avsägelser och fyllnadsval 

 
Hanna Sallén Lennerthson, 
samhällsvetarsektionen, har inkommit 
med en avsägelse (bilaga 2).  
 
Hanna Sallén Lennerthson sitter i 
fullmäktige för listan MatNatSex. Förste 
reserv för MatNatSex är Malin Jedemo.  
 
Tobias Olausson, reserv, har inkommit 
med en avsägelse (bilaga 3).  
 
Då Tobias Olausson är reserv, utgår 
ingen ersättare för honom.  

Fullmäktige beslutar 
 
att fastställa de inkomna avsägelserna och 
 
att Malin Jedemo tar plats i fullmäktige för 
Samhällsvetarsektionen. 
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1.6 Justering av röstlängd 
 
Röstlängden justerades och 19 av 27 
ledamöter är närvarande. 

Fullmäktige befinns beslutmässigt. 
 

   
1.7 Adjungeringar Fullmäktige beslutar 

 
att mötet ska vara öppet. 

   
1.8 Godkännande av föredragningslistan 

 
Styrelsen presenterar ett nytt underlag 
till § 4.1 Fastställande av konkretiserad 
budget; rättad budget för IT-sektionen. 

Fullmäktige beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan. 

   
1.9 Sluttid i dag Fullmäktige beslutar 

 
att sikta på klockan 21.00 som sluttid. 

 
 

2 Anmälningar  
   

2.1 Rapport från kårstyrelsen 
 
Föredragande: Alexandra Nilsson 
 
Fullmäktige diskuterar rapporten.  

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga kårstyrelsens rapport till handlingarna. 

   
2.2 Övriga rapporter 

 
Inga övriga rapporter föreligger. 

 

 
 

3 Valärenden  
   

3.1 Val av ordförande och vice ordförande 
för fullmäktige 2012/13 
 
Föredragande: Sandra Schriefer 
 
Fullmäktige diskuterar ärendet.  

Fullmäktige beslutar 
 
att välja Victor Renstöm till fullmäktiges 
ordförande verksamhetsåret 2012/13 samt 
 
att vakantsätta posten för fullmäktiges vice 
ordförande verksamhetsåret 2012/13. 

   
3.2 Val av valberedning för 2012/13 

 
Föredragande: Valberedningen 
 
I valberedningen strävar man efter att 
alla sektioner ska finnas 
representerade, det är sektionerna som 
föreslår sin representant. 
 
Efter att handlingarna till fullmäktige 

Fullmäktige beslutar 
 
att valet tas med acklamation, 
 
att Charlotte Eriksson väljs till valberedningen 
2012/2013, 
 
att kårstyrelsen får i uppdrag att fyllnadsvälja till 
valberedningen 2012/2013 samt 
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skickats ut har en kandidat till 
valberedningen inkommit, Charlotte 
Eriksson från utbildningsvetenskapliga 
sektionen.  
 
Valberedningen yrkar (bilaga 4): 
att Charlotte Eriksson väljs till 
valberedningen 2012/2013, 
 
att kårstyrelsen får i uppdrag att 
fyllnadsvälja till valberedningen 
2012/2013 samt 
 
att meddela detta på nästa 
fullmäktigemöte 
 
Ann Karlsson yrkar:  
att val till valberedningen tas med 
acklamation.  

att meddela detta på nästa fullmäktigemöte. 
 
Pavel Rodin inkom med en reservation gällande 
att-satsen att kårstyrelsen får i uppdrag att 
fyllnadsvälja till valberedningen 2012/2013: I 
have voted against suggested proposal due to 
I’m not quite sure that this proposal is agreed 
with regulated document of student union 
(bilaga 5).  
 

   
3.3 Fyllnadsval 

 
Föredragande: Valberedningen 
 
Fullmäktige behandlar val av 
verksamhetsrevisorer först.  
 
Kandidaterna presenterar sig. 
Fullmäktige ställer frågor till 
kandidaterna. 
 
Victor Renström yrkar: 
att val av verksamhetsrevisorer tas med 
acklamation 
 
Fullmäktige går vidare till val till 
sektionsstyrelser. Två kandidater finns 
till utbildningsvetenskapliga sektionens 
styrelse.  
 
En nominering har inkommit till 
naturvetarsektionen styrelse, den 
nominerade har dock inte infunnit sig till 
intervju och valberedningen har därför 
inte berett något val. En sen nominering 
har inkommit. Då nomineringen var sen 
har valberedningen inte berett valet, 
men kandidaten är närvarande på 
fullmäktigemötet. 
  
Kandidaterna till 
utbildningsvetenskapliga sektionens 
styrelse presenterade sig kort. 

Fullmäktige beslutar 
 
att val av verksamhetsrevisorer tas med 
acklamation, 
 
att välja Sofie Blombäck som 
verksamhetsrevisor för Göta studentkår 
verksamhetsåret 2012/2013, 
 
att välja Sonja Pettersson som 
verksamhetsrevisor för Göta studentkår 
verksamhetsåret 2012/13, 
 
att val till utbildningsvetenskapliga sektionen 
styrelse tas med acklamation, 
 
att välja Marina Degel till ledamot i 
utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse 
2012/2013, 
 
att välja Amanda Davidov till ledamot i 
utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse 
2012/2013 samt 
 
att ha fri nominering. 
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Fullmäktige ställer frågor till 
kandidaterna.  
 
Victor Renström yrkar: 
att val till utbildningsvetenskapliga 
sektionens styrelse tas med 
acklamation 
 
Daniel Brandt yrkar: 
att ha fri nominering (bilaga 6). 
 
Fullmäktige väljer att lämna punkten tills 
vidare. 

   
3.4 Val av valnämnd 

 
Föredragande: Emma Åberg 
 
Vid tidpunkten för handlingarnas 
utskickande hade ingen kandidat 
inkommit. Oskar Amund har visat 
intresse för posten som ordförande för 
valnämnden efter detta.  
 
Fullmäktige väljer att lämna punkten tills 
vidare. 

Fullmäktige beslutar 
 
att ha fri nominering till valnämnden för Göta 
studentkår på fullmäktigemöte 1. 

 
 
Mötet ajourneras klockan 17.50. 
Mötet återupptas klockan 18.40. 
 
 

4 Beslutsärenden  
   

4.1 Fastställande av konkretiserad budget  
 
Föredragande: Klas Kärngren 
  
Fullmäktige diskuterar budgeten. Tobias 
Eliasson, ordförande för pub- och 
eventkommittén, deltar under 
diskussionen kring den reviderade 
budgeten för pub- och eventkommittén. 
 
Daniel Brandt yrkar: 
att streck i debatten. 
 
Pavel Rodin yrkar: 
att add line of expences, ”Strategic 
investments” in the budget of Pub- och 
eventkommittén (bilaga 7) 
 
att to replace 43 000 SEK from the line 

Fullmäktige beslutar 
 
att streck i debatten,  
 
att avslå Pavel Rodins yrkande samt 
 
att anta den konkretiserade budgeten för 
verksamhetsåret 12/13. 
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expences, ”Övriga kostnader” to 
“Strategic investments” (bilaga 8) 
 
Pavel Rodins första att-sats ställs mot 
avslag. Då fullmäktige avslår att-satsen, 
faller den andra att-satsen.  

  
 

 

Linn Stjärnlöf lämnar mötet och justerar ut sig.   
  

 
 

4.2 Fastställande av konkretiserad 
verksamhetsplan 
 
Föredragande: Hanna Sallén 
Lennerthson 
 
Fullmäktige diskuterar den 
konkretiserade verksamhetsplanen, 
främst studentgruppernas möjlighet att 
påverka studentkåren och dess 
verksamhet, kartläggning av 
studentrepresentanter och 
fokusområden. 

Fullmäktige beslutar 
 
att anta den konkretiserade verksamhetsplanen 
för verksamhetsåret 2012/2013. 

   
4.3 Upphävande av beslut från 2010/11 

angående kårföreningsstatus 
 
Föredragande: Emma Åberg 
 
Förslaget som ligger är att riva upp ett 
tidigare beslut som inte stämmer 
överrens med dokumentet Regler för 
kårföreningar.  

Fullmäktige beslutar 
 
att upphäva beslutet från 2010/11 om att 
kårstyrelsen på första fullmäktigemötet för det 
nya verksamhetsåret ska rapportera vilka 
föreningar som har fått kårföreningsstatus för ett 
år framöver samt 
 
att besluta kårföreningar ska inkomma med 
ansökan om förnyad kårföreningsstatus senast 
under oktober månad och att denna punkt ska 
tas på närmsta i tid liggande fullmäktigemöte. 

 
 

5 Diskussionsärenden  
   

5.1 Valordning för Göta studentkår 
 
Föredragande: Jesper Blomquist 
 
Valordningen behöver en grundlig 
revidering, vilket kanske inte är möjligt 
innan kommande val. Styrelsen önskar få 
ta del av fullmäktiges hållning till detta. 
 
Fullmäktige diskuterar frågan och landar i 
att dokumentet bör ses över grundligt 
och att det får ta den tid som behövs.  
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Fullmäktige önskar att fler diskussioner 
av mer principiell karaktär lyfts till 
fullmäktige.  

 
 

3.4 Val av valnämnd fortsätter 
 
Föredragande: Emma Åberg 
 
Styrelsen yrkar (bilaga 9) 
att välja Oskar Amund till valnämndens 
ordförande 
 
att bordlägga valet av övriga ledamöter 
 
Ann Karlsson yrkar  
att ta valet med acklamation. 
 
Då fullmäktige avslår Ann Karlssons 
yrkande sker val av valnämndens 
ordförande med röstsedlar. 
  
Oskar Amund justerar ut sig för § 3.4.  

Fullmäktige beslutar 
 
att avslå Ann Karlssons yrkande om att ta valet 
med acklamation, 
 
att välja Oskar Amund till valnämndens 
ordförande samt 
 
att bordlägga valet av övriga ledamöter. 

   
3.3 Fyllnadsval fortsätter 

 
Föredragande: Valberedningen 
 
Kateryna Kononiuk nominerar sig till en 
post i naturvetarsektionens styrelse. 
Kandidaten presenterar sig och 
fullmäktige ställer frågor till henne. 
 
Oskar Amund, Karl-Mikael Svensson 
och Malin Tivefälth justerar ut sig under 
val till naturvetarsektionens styrelse. 

Fullmäktige beslutar 
 
att val till naturvetarsektionens styrelse tas med 
acklamation, 
 
att välja Kateryna Kononiuk till ledamot i 
naturvetarsektionens styrelse 2012/2013 
 
att vakantsätta övriga poster i 
naturvetarsektionens styrelse 2012/2013 samt 
 
att fyllnadsval sker till fullmäktigemöte två i höst. 

 
 

6 Mötets avslutande  
   

6.1 Mötesutvärdering 
 
Mötesutvärdering sker.  

 

   
6.2 Mötets avslutande 

 
Victor Renström avslutar mötet klockan 
21.03. 
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Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Victor Renström  Jeanette Drotz 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Karolina Lioliou  Malin Tivefälth 
 


