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Fullmäktigeprotokoll
Fullmäktigemöte 1 verksamhetsåret 2013/14

Datum:
Tid:
Plats:
Kallade:
Närvarande:

§
1
1.1

2013-09-16
Kl. 16.35-21.17
Lingsalen, Studenternas hus, Götabergsgatan 17
Göta studentkårs fullmäktige
Se separat närvarolista (bilaga 1)

Ärende

Beslut/åtgärd

Preliminärer
Mötets öppnande och behöriga
utlysande

Fullmäktige beslutar
att förklara mötet behörigen utlyst.

Rebecka Vilhonen öppnar mötet
klockan 16.35.
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
och justering av protokoll
Caroline Fällgren och Caroline
Hansson är föreslagna som justerare.
Caroline Hansson inte närvarande på
mötet. Malin Ross förelår Åsa Hansson.

1.5

1.6

Fullmäktige beslutar
att välja Caroline Fällgren och Åsa Hansson
till justerare tillika rösträknare samt
att justering av protokoll skall ske senast 201310-10.

Avsägelse och fyllnadsval

Fullmäktige beslutar

Amanda Nylund och Adam Ekberg,
båda naturvetarsektionen, har inkommit
med avsägelser (bilaga 2 och 3). För
naturvetarsektionen finns endast en
ersättare, Elisabet Ekstrand. En plats
för naturvetarsektionen kommer
därmed bli vakant.

att fastställa de inkomna avsägelserna och

Justering av röstlängd

Fullmäktige befinns beslutmässigt.

att Elisabet Ekstrand tar plats i fullmäktige för
naturvetarsektionen.

Röstlängden justeras till 12 av 24
ledamöter.
1.7

Adjungeringar

Göta studentkår
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Fullmäktige beslutar
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1.8

1.9

Styrelsen yrkar på öppet möte.

att mötet ska vara öppet.

Godkännande av föredragningslistan

Fullmäktige beslutar

Styrelsen föreslår att § 4.1 Avsägelser
behandlas före § 3 Valärenden.

att godkänna föredragningslistan med
föreslagna ändring.

Stuttid i dag

Fullmäktige beslutar
att sikta på klockan 21.30 som sluttid.

2
2.1

Rapporter
Rapport från kårstyrelsen

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Nina Wålstedt

att lägga rapporten till handlingarna.

Fullmäktige diskuterade rapporten.
2.2

Övriga rapporter
Föredragande: Nina Wålstedt
Inga övriga rapporter föreligger.

4
4.1

Beslutsärenden
Avsägelser

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Rebecka Vilhonen

att godkänna de inkomna avsägelserna.

Två av avsägelser har inkommit vilka är
utskickade med handlingarna.
Avsägelserna gäller Yacob Rajes,
valberedningen samt
Ytterligare en avsägelse har inkommit
efter det att handlingarna skickades ut,
Levke Blaas, IT-sektionens styrelse.
Åsa Hansson, samhällsvetarsektionen,
yrkar:
att avsägelsen från ITsektionen läses
upp innan FUM går till beslut i frågan
(bilaga 4).
Victor Renström läser upp den inkomna
avsägelsen.
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3
3.1

Valärenden
Val av ordförande och vice ordförande
för fullmäktige 2013/14

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Malin Roos

att alla val där det inte finns konkurrens om
posten, tas med acklamation

Ingen kandidat finns till posten som
vice ordförande. Styrelsen föreslår
därför vakanssättning.

att välja Victor Renström till mötesordförande för
Göta studentkårs fullmäktige för
verksamhetsåret 2013-2014 samt

Victor Renström är föreslagen som
fullmäktiges ordförande 2013/14.
Fullmäktige diskuterar ärendet när
kandidaten lämnat lokalen.

att vakanssätta posten vice ordförande för Göta
studentkårs fullmäktige för verksamhetsåret
2013-2014.

Alexandra Nilsson, humanistsektionen,
yrkar:
att alla val där det inte finns konkurrens
om posten, tas med acklamation
3.2

Val av valberedning

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Victor Renström

att ha fri nominering till Göta studentkårs
valberedning på fullmäktigemöte 1.

Fullmäktige diskuterar kriterierna för fri
nominering.
Victor Renström föreslår att fri
nominering råder fram till efter
matrasten och att ärendet bordläggs till
dess.
3.3

Val av verksamhetsrevisorer

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Victor Renström

att ha fri nominering till Göta studentkårs
verksamhetsrevisorer på fullmäktigemöte 1.

Intressenter finns till posten.
Victor Renström föreslår att fri
nominering råder fram till efter
matrasten och att ärendet bordläggs till
dess.
3.4

Val av valnämnd

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Victor Renström

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

Victor Renström föreslår att fri
nominering råder fram till efter
matrasten och att ärendet bordläggs till
dess.
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3.5

Fyllnadsval till naturvetarsektionens
styrelse
Föredragande: Victor Renström

Fullmäktige beslutar
att ha fri nominering till naturvetarsektionens
styrelse på fullmäktigemöte 1.

Victor Renström föreslår att fri
nominering råder fram till efter
matrasten och att ärendet bordläggs till
dess.
3.6

Fyllnadsval till humanistsektionens
styrelse
Föredragande: Victor Renström

Fullmäktige beslutar
att ha fri nominering till humanistsektionens
styrelse på fullmäktigemöte 1

Victor Renström föreslår att fri
nominering råder fram till efter
matrasten och att ärendet bordläggs till
dess.
3.7

Fyllnadsval till samhällsvetarsektionens
styrelse
Föredragande: Victor Renström

Fullmäktige beslutar
att ha fri nominering till samhällsvetarsektionens
styrelse på fullmäktigemöte 1

Victor Renström föreslår att fri
nominering råder fram till efter
matrasten och att ärendet bordläggs till
dess.
3.8

Fyllnadsval till utbildningsvetenskapliga
sektionens styrelse
Föredragande: Victor Renström

Fullmäktige beslutar
att ha fri nominering till utbildningsvetenskapliga
sektionens styrelse på fullmäktigemöte 1.

Victor Renström föreslår att fri
nominering råder fram till efter
matrasten och att ärendet bordläggs till
dess.
3.9

Fyllnadsval till kårstyrelsen

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Victor Renström

att ha fri nominering till kårstyrelsen på
fullmäktigemöte 1.

Victor Renström föreslår att fri
nominering råder fram till efter
matrasten och att ärendet bordläggs till
dess.

1
1.6

Preliminärer forts.
Justering av röstlängd

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

Fullmäktige befinns beslutmässigt.
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Louise Andréasson lämnar mötet
klockan 17.30.
Victor Phil ankommer till mötet klockan
17.45.
Röstlängden justeras till 12 av 24
ledamöter.
1.8

4
4.3

Godkännande av föredragningslistan

Fullmäktige beslutar

Victor Renström föreslår att § 4.2
Studentteatern hanteras efter § 4.4
Fastställande av konkretiserad
verksamhetsplan 2013/14.

att godkänna föredragningslistan med
föreslagna ändring.

Beslutsärenden forts.
Fastställande av konkretiserad budget
2013/14
Föredragande: Rebecka Vilhonen

Fullmäktige beslutar
att anta den konkretiserade budgeten för
verksamhetsåret 13/14.

Rebecka Vilhonen redogör för de
föreslagna förändringarna jämfört med
den budget som antogs på det
konstituerade fullmäktigemötet.
Fullmäktige diskuterar huruvida
budgeten bör revideras under året, eller
om budgeten är att ses som ett verktyg.
4.4

Fastställande av konkretiserad
verksamhetsplan 2013/14
Föredragande: Rebecka Vilhonen

Fullmäktige beslutar
att anta den konkretiserade verksamhetsplanen
för verksamhetsåret 2013/2014.

En skillnad mot föregående års
verksamhetsplan är ett minskat antal
fokusområden.
Styrelsens mål är att
verksamhetsplanen ska vara rimlig,
genomförbar och att den ska skapa
rum för utveckling.
4.2

Studentteatern

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Henry Drefeldt

att bevilja Studentteatern kårföreningsstatus
med inkomna kompletteringar.

Studentteaterns ansökan kom in under
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vårterminen 2013. Den inkom dock för
sent för att beslut skulle kunna fattas
föregående verksamhetsår.
Efter det att handlingarna skickades ut,
har Studentteatern inkommit med
kompletterande handlingar. De
uppfyller nu alla kriterier för att bli
antagen som kårförening.
En representant från Studentteatern är
närvarande och presenterar
Studentteaterns verksamhet.

1
1.6

Preliminärer forts.
Justering av röstlängd

Fullmäktige befinns beslutmässigt.

Victor Phil lämnar mötet klockan 18.20.
Richard Isaksson och Katarina Höglund
ankommer till mötet klockan 18.30.
Röstlängden justeras till 13 av 24
ledamöter.
1.8

3
3.3

Godkännande av föredragningslistan

Fullmäktige beslutar

Styrelsen föreslår att § 3.3 Val av
verksamhetsrevisorer behandlas före
§ 3.2 Val av valberedning .

att godkänna föredragningslistan med
föreslagna ändring.

Valärenden forts.
Val av verksamhetsrevisorer

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Victor Renström

att välja Hannah Saldert och Stefan Carlsson till
verksamhetsrevisorer för Göta studentkår
verksamhetsåret 2013/14. Beslutet är enhälligt.

Victor Renström redogör kort för
valprocessen för kommande
valärenden. Fullmäktige kommer att få
möjlighet att ställa frågor till
kandidaterna. Efter det kommer
kandidaterna få lämna rummet och
fullmäktige diskutera valet. Därefter
kommer val att ske.
Två kandidater har inkommit: Hannah
Saldert och Stefan Carlsson, båda
nominerade av Mathilda Johansson
(bilaga 5).

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

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

Sida 7/12

Fullmäktigeprotokoll
Ingen konkurrens finns till posterna,
varför valet tas med acklamation.
3.2

Val av valberedning

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Victor Renström

att välja Stina Östlund, Carl Garellick och Samra
Skenderagic till valberedningen för Göta
studentkår 2013/2014. Beslutet är enhälligt.

Tre kandidater har inkommit: Carl
Garellick som nominerat sig själv
(bilaga 6), Samra Skenderagic som
nominerats av Stina Östlund (bilaga 7)
samt Stina Östlund som nominerat sig
själv (bilaga 7) samt av Samra
Skendersgic (bilaga 8).
Ingen konkurrens finns till posterna,
varför valet tas med acklamation.
3.4

Val av valnämnd

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Victor Renström

att välja till Anna Bjurström och Tolda Bloom
Liivlaid till valnämnden för Göta studentkår
2013/14. Beslutet är enhälligt.

Två kandidater har inkommit: Anna
Bjurström och Tolda Bloom Liivlaid som
båda nominerats av Mathilda
Johansson (bilaga 5).
Ingen konkurrens finns till posterna,
varför valet tas med acklamation.
3.5

Fyllnadsval till naturvetarsektionens
styrelse
Föredragande: Victor Renström

Fullmäktige beslutar
att välja Elin Thomasson till ledamot i
naturvetarsektionens styrelse. Beslutet är
enhälligt.

En kandidat har inkommit: Elin
Thomasson som nominerats av
Mathilda Johansson (bilaga 5) samt av
sig själv (bilaga 9).
Ingen konkurrens finns till posterna,
varför valet tas med acklamation.
3.6

Fyllnadsval till humanistsektionens
styrelse

Fullmäktige beslutar
att lämna punkten.

Föredragande: Victor Renström
Ingen kandidat till humanistsektionen
har inkommit.
3.7

Fyllnadsval till samhällsvetarsektionens
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styrelse
Föredragande: Victor Renström
Tre kandidater har inkommit: Jonathan
Thor som nominerat sig själv (bilaga
10) samt av Åsa Hansson (bilaga 11),
Joel Furvik som nominerat sig själv
(bilaga 12) och Hanna Lindquist som
nominerat sig själv (bilaga 13).

att välja Jonathan Thor, Joel Furvik och Hanna
Lindquist till ledamöter i
samhällsvetarsektionens styrelse. Beslutet är
enhälligt.

Ingen konkurrens finns till posterna,
varför valet tas med acklamation.
3.8

Fyllnadsval till utbildningsvetenskapliga
sektionens styrelse
Föredragande: Victor Renström

Fullmäktige beslutar
att välja Matilda Karlsson till
utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse.
Beslutet är enhälligt.

En kandidat har inkommit: Matilda
Karlsson som nominerat sig själv
(bilaga 14) samt av Åsa Hansson
(bilaga 11).
Ingen konkurrens finns till posterna,
varför valet tas med acklamation.
Åsa Hansson justerar ut sig för § 3.8.
3.9

Fyllnadsval till kårstyrelsen

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Victor Renström

att uppdra valberedningen att till FUM 2 leta
kandidater till kårstyrelsen.

Ingen kandidat till kårstyrelsen har
inkommit.
Fullmäktige diskuterar huruvida antalet
ledamöter i kårstyrelsen ska fastställas.
I nuläget består kårstyrelsen av 6
personer. Kårstyrelsen upplever ett
behov av att vara fler.
Alexandra Nilsson, humanistsektionen
yrkar:
att uppdra valberedningen att till FUM 2
leta kandidater till kårstyrelsen (bilaga
15).

1
1.6

Preliminärer forts.
Justering av röstlängd

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

Fullmäktige befinns ej beslutmässigt.
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Katarina Höglund och Richard Isaksson
lämnar mötet klockan 19.30.
Röstlängden justeras till 11 av 24
ledamöter. Fullmäktige är inte längre
beslutsmässigt, men väljer att fortsätta
mötet då endast diskussionspunkter
återstår.

5
5.1

Diskussionsärenden
Fullmäktiges uppgift
Föredragande: Rebecka Vilhonen
Fullmäktige delas in i smågrupper för
att diskutera utifrån frågeställningarna
vad är fullmäktiges uppgift och hur ser
fullmäktige på sitt uppdrag.
Fullmäktige återsamlas för gemensam
diskussion.
Flera av grupperna uttrycker tankar
kring mötesformalia. Många av
ledamöterna är ovana vid formella
möten och önskar få mer kunskap om
mötesformalia för att känna sig trygga
att verka inom den. Som det är nu
upplevs formalia inte som ett stöd eller
ett verktyg, utan ett hinder för att
komma in i verksamheten.
Ett sätt att behålla mer erfarenhet i
fullmäktige mellan verksamhetsåren
skulle kunna vara att sträva efter att
förmå ledamöter att kandidera om. Det
finns en svårighet med det då
fullmäktige i många fall fungerar som
en ingång till andra förtroendeuppdrag
inom Göta studentkår.
Många i fullmäktige upplevde även att
det var för stora beslut som fattades på
det konstituerande fullmäktigemötet då
de var nya och inte hade någon
erfarenhet av organisationen. De
nämner budget, verksamhetsplan och
val av förtroendeposter som exempel.
Detta är dock något som regleras i
Göta studentkårs stadga.
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Fullmäktige är Göta studentkårs högsta
beslutande organ och fungerar därmed
som kontrollerande gentemot styrelsen,
men fullmäktige poängterar att de vill
även verka som ett stöd för styrelsen.
Flera tidigare fullmäktigeledamöter
poängterar för nuvarande fullmäktige
att de har beslutanderätt, att de kan
fatta vilka beslut som de själva önskar,
och att de själva kan lyfta frågor till
fullmäktige.
5.2

Åsiktsbyggande utskott
Föredragande: Rebecka Vilhonen
Styrelsen upplever ett behov utav att
kunna formulera Göta studentkårs
åsikter i samband med till exempel
remissvar, frågor från journalister och
annat. Göta studentkårs
åsiktsdokument täcker inte allt.
Styrelsen ser det också utskotten som
ett sätt att få fler individer att bli
delaktiga och att få Göta studentkårs
röst mer mångfasetterad.
Fullmäktige anser att åsiktsbyggande
utskott är bra, men att utskottens
utformning och uppdrag bör diskuteras
mer. Ett förslag är att titta på hur andra
studentkårer har det. Styrelsen
poängterar att utskotten enbart kommer
vara åsiktsskapande, de kommer inte
ha någon beslutanderätt.
Åsa Hansson, samhällsvetarsektionen,
föreslår sträck i debatten. Fullmäktige
är inte beslutsmässigt, men är eniga
om att sträck i debatten bör dras.
Fullmäktige föreslår styrelsen att ta
fram arbetsordningar för utskotten till
fullmäktige 2, alternativt fullmäktige 3.
Likaså bör det i samband med det
presenteras ett förslag för hur utskotten
ska organiseras, om de till exempel ska
verka åsiktsbildande på lång sikt eller
kort sikt, om alla medlemmar i Göta
studentkår ska kunna vara med eller
om val till utskotten ska ske, och hur
dessa val ska ske.
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1
1.6

Preliminärer forts.
Justering av röstlängd

Fullmäktige befinns ej beslutmässigt.

Måns Halling och Karl-Johan Persson
lämnar mötet klockan 20.40.
Röstlängden justeras till 9 av 24
ledamöter. Fullmäktige är inte längre
beslutsmässigt, men väljer att fortsätta
mötet då endast diskussionspunkter
återstår.

5.3

Göteborgs förenade studentkårer
Föredragande: Rebecka Vilhonen
Fullmäktige diskuterar ärendet i mindre
grupper och sedan i storgrupp.
Fullmäktige kan inte säga vad som är
rimlig tid att avsätta för arbetet med
Göteborgs förenade studentkårer. De
upplever inte att de har tillräcklig
kunskap om hur presidiets arbete ser ut
i övrigt. De poängterar dock att de
anser att Göteborgs förenade
studentkårer är viktigt, men att Göta
studentkårs verksamhet ska sättas
främst.

5.4

Sveriges förenade studentkårer
Föredragande: Malin Roos
Fullmäktige kan inte säga vad som är
rimlig tid att avsätta för arbetet med
Sveriges förenade studentkårer. De
upplever inte att de har tillräcklig
kunskap om hur presidiets arbete ser ut
i övrigt. De poängterar dock att de
anser att Sveriges förenade
studentkårer är viktigt, men att Göta
studentkårs verksamhet ska sättas
främst.

6
6.1

Mötets avslutande
Mötesutvärdering
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Mötesutvärdering genomförs.
6.2

Mötets avslutande
Victor Renström avslutar mötet klockan
21.17.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Victor Renström

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Caroline Fällgren

Åsa Hansson
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