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Fullmäktigemöte 3 verksamhetsåret 2013/14 
 
 
Datum: 2014-02-20 
Tid: 
Plats: 

Kl. 16.30-20.52 
Margareta Huitfeldts auditorium, C-huset, Pedagogen  

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

 
§ Ärende Beslut/åtgärd 

 
1 Preliminärer  
   

1.1 Mötets öppnande och behöriga 
utlysande 
 
Victor Renström öppnar mötet klockan 
16.30.  

Fullmäktige beslutar 
 
att förklara mötet behörigen utlyst. 

   
1.2 Val av mötessekreterare Fullmäktige beslutar 

 
att välja Jeanette Drotz till mötessekreterare. 

   
1.3 Val av justerare tillika rösträknare 

och justering av protokoll 
 
Kimberly Åkerström som tidigare 
föreslagits som justerare är inte 
närvarande. Katarina Höglund föreslås 
som justerare och rösträknare. 

Fullmäktige beslutar 
 
att välja Karl-Johan Persson och Katarina 
Höglund till justerare tillika rösträknare samt 
 
att justering av protokoll skall ske senast 2014-
03-13. 

   
1.4 Avsägelse och fyllnadsval 

 
 Inga avsägelser har inkommit.

Fullmäktige beslutar 
 
att lämna punkten. 

   
1.5 Justering av röstlängd 

 
Röstlängden justeras till 13 av 22 
ledamöter. 

Fullmäktige befinns vara beslutmässigt. 

   
1.6 Adjungeringar 

 
Styrelsen yrkar på öppet möte.  

Fullmäktige beslutar 
 
att mötet ska vara öppet. 

   
1.7 Godkännande av föredragningslistan 

 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan. 

   
1.8 Stuttid i dag Fullmäktige beslutar 

 
att sikta på klockan 21.00 som sluttid. 
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2 Rapporter  
   

2.1 Rapport från kårstyrelsen  
 
Föredragande: Rebecka Vilhonen 
 
Fullmäktige diskuterar rapporten.  

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga kårstyrelserapporten till handlingarna. 

   
2.2 Rapport från valnämnden 

 
Föredragande: Valnämnden 
 
Valnämnder presenterar en reviderad 
rapport där mindre justeringar gjorts 
jämfört med den som tidigare skickats 
ut. Malin Roos yrkar att lägga Rapport 
från valnämnden till handlingarna med 
gjorda handlingar. 
 
Valnämndens arbete har fortskridit efter 
det att rapporten skrevs. Fullmäktige 
diskuterar rapporten. 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga Rapport från valnämnden till 
handlingarna med gjorda ändringar. 

   
2.3 Rapport från verksamhetsrevisorer 

 
Föredragande: Rebecka Vilhonen 
 
Fullmäktige diskuterar rapporten. 
Styrelsen kommer att lyfta sektionernas 
arbetsordning till kommande 
fullmäktigemöte.  

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga Rapport från verksamhetsrevisorerna 
till handlingarna. 

   
2.4 Ekonomisk halvårsrapport 

 
Föredragande: Rebecka Vilhonen 
 
Mycket av kostnaderna för mottagning 
kommer att täckas av bidrag från 
fakulteterna. Dessa har ännu inte 
inkommit, vilket gör att mottagningen 
ser ut gå med stor förlust. Det kommer 
dock landa på plus minus noll.  
 
Posten för information kommer troligen 
att överskridas. Till nästa 
verksamhetsår kommer posten ökas.  
 
Helårsmedlemskap lösta under 
höstterminen är enbart redovisade till 
hälften. Under vårterminen kommer 
andra hälften att redovisas.  

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga ekonomiska halvårsrapporten till 
handlingarna. 



 

 

Fullmäktigeprotokoll 

 

 
 
Göta studentkår 

 
031-708 44 40 

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

 

Sida 3/9

 
Fullmäktige diskuterar rapporten. 

   
2.5 Övriga rapporter 

 
Inga övriga rapporter finns. 

 

 
 

3 Valärenden  
   

3.1 Fyllnadsval till IT sektionens styrelse 
verksamhetsåret 2013-2014 
 
Föredragande: Valberedningen 
 
Viktor Renström föreslår fullmäktige att 
bordlägga frågan tills vidare. 

Fullmäktige beslutar 
 
att bordlägga frågan tills vidare.  

   
3.2 Avsägelse 

 
Föredragande: Rebecka Vilhonen 
  
Carin-Maria Dahlgren har avsagt sig sin 
post som ledamot i valberedningen. 

Fullmäktige beslutar 
 
att föreslå fullmäktige att fastställa Carin-Maria 
Dahlgrens avsägelse. 

   
3.3 Fyllnadsval till valberedningen 

 
Föredragande: Rebecka Vilhonen 
 
Ytterligare person behövs till 
valberedningen då en avsägelse har 
inkommit. Kårstyrelsen föreslår fri 
nominering. Fullmäktige lämnar frågan 
tills vidare. 
 
Valberedningen föreslår John Leidzén. 
John Leidzén är närvarande och svarar 
på fullmäktiges frågor.  
 
Åsa Hansson yrkar på att ta valet med 
acklamation. 
 
Kandidaten lämnar rummet under 
fullmäktiges diskussion.  

Fullmäktige beslutar 
 
att ha fri nominering till Göta studentkårs 
valberedning på fullmäktigemöte 3,  
 
att ta valet med acklamation samt 
 
att välja John Leidzén som ledamot i 
valberedningen 2013/14. 

 
 

1 Preliminärer forts.  
   

1.7 Godkännande av föredragningslistan 
 
Katarina Höglund föreslår att § 5.2 
Studenternas hus behandlas före § 4 
Beslutsärenden. 

Fullmäktige beslutar 
 
att öppna § 1.7 för beslut samt 
 
att godkänna föredragningslistan med 
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föreslagning ändring. 
 
 

5 Diskussionsärenden  
   

5.2 Studenternas hus 
 
Föredragande: Malin Roos och 
Rebecka Vilhonen 
 
Presidiet haft ett möte med Lars-Göran 
Sandgren. Lars-Göran Sandgren har 
som uppdrag att ta fram två förslag för 
försäljning av Studenternas hus, 
därefter kommer rektor fatta beslut i 
frågan. Deadline för detta är april, men 
Lars-Göran Sandgren anser att det är 
allt för optimistiskt. Efter att beslut om 
försäljning är fattat, kan själva 
försäljningsprocessen påbörjas. 
 
Presidiet håller på att sammanställa en 
rapport till Göteborgs universitet för att 
visa vad för studentaktiviteter som sker 
i Studenternas hus.  
 
Fullmäktige diskuterar frågan. De anser 
att huset är viktigt, men att det är 
önskvärt att det görs mer med det. En 
försäljning diskuterades, vad händer 
med studentverksamheten under en 
eventuell renovering, hur kan hyran 
komma att påverkas och vilka är 
potentiella köpare. 
 
Fullmäktige föreslår en undersökning 
för att lyfta fram hur och hur mycket 
Studenternas hus används av Göta 
studentkårs medlemmar. De föreslår att 
Stora hallen kan användas till 
studieplatser dagtid. 

 

 
4 Beslutsärenden  
   

4.1 Beslut om revidering av valordningen 
och stadgan 
 
Föredragande: Oskar Amund  
 
Revidering som påbörjades under 
föregående verksamhetsår.  
 
Oskar Amund föredrar de föreslagna 

Fullmäktige beslutar 
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ändringarna. Revideringarna bygger på 
erfarenheter från två tidigare kårval. De 
största förändringarna är att 
valkretsarna tas bort till förmån för en 
valkrets, förfarande kring till exempel 
kandidering är flyttat till valordningen 
från stadgan, valnämnden har rätt att 
besluta kring listors namn samt 
förtydligande att stödmedlemmar ej har 
rösträtt. 
 
Fullmäktige diskuterar vilken metod 
som bör användas vid 
mandatfördelning. De landar i att 
behålla den som används i nuvarande 
valordning. De diskuterar även hur lika 
jämförelsetal bör haneras. 
 
Fullmäktige lämnar punkten.  

 
 

1 Preliminärer forts.  
   

1.7 Godkännande av föredragningslistan 
 
Viktor Renström föreslår att § 3.1 
Fyllnadsval till valberedningen 
återupptas före § 4.1 Beslut om 
revidering av valordningen och stadgan 
avslutas. 

Fullmäktige beslutar 
 
att öppna § 1.7 för beslut samt 
 
att godkänna föredragningslistan med 
föreslagning ändring. 

 
 

3 Valärenden forts  
   

3.3 Fyllnadsval till valberedningen. 
 
Föredragande: Rebecka Vilhonen 
 
Valberedningen föreslår John Leidzén. 
John Leidzén är närvarande och svarar 
på fullmäktiges frågor.  
 
Åsa Hansson yrkar på att ta valet med 
acklamation. 
 
Kandidaten lämnar rummet under 
fullmäktiges diskussion.  

Fullmäktige beslutar 
 
att ta valet med acklamation samt 
 
att välja John Leidzén som ledamot i 
valberedningen 2013/14. 

 
 

1 Preliminärer forts.  
   

1.5 Justering av röstlängd 
 

Fullmäktige befinns vara beslutmässigt. 
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Karl-Johan Persson lämnar mötet. 12 
av 22 ledamöter är närvarande. 

   
1.3 Val av justerare tillika rösträknare 

och justering av protokoll 
 
Karl-Johan Persson lämnar mötet. En 
ny justerare tillika rösträknare behövs 
därför väljas. Rikard Isaksson föreslås. 

Fullmäktige beslutar 
 
att öppna § 1.3 för beslut samt 
 
att välja Rikard Isaksson till justerare tillika 
rösträknare. 

 
 

4 Beslutsärenden forts  
   

4.1 Beslut om revidering av valordningen 
och stadgan 
 
Föredragande: Oskar Amund  
 
Fullmäktige återupptar diskussionen 
kring hur det bör hanteras när 
kandidater har lika röstetal. 
  
Linnéa Hjerpe-Ekelöf yrkar (bilaga 2) 
att i den reviderade valordningen, 
punkt 2.3 sista stycket, näst sista 
meningen görs tillägget att vid lika 
jämförelsetal avgör först totala antalet 
röster, därefter lottning.  

Fullmäktige beslutar 
 
att i den reviderade valordningen, punkt 2.3 
sista stycket, näst sista meningen görs tillägget 
att vid lika jämförelsetal avgör först totala antalet 
röster, därefter lottning,  
 
att godta förändringarna i stadgan samt 
 
att godta den reviderade valordningen. 

   
4.2 Beslut om kårföreningsstatus 

 
Föredragande: Henry Drefeldt 
 
Representanter från Pegasus är 
närvarande på mötet och presenterar 
sin förening.  

Fullmäktige beslutar 
 
att bevilja Pegasus kårföreningsstatus.  

 
 

1 Preliminärer forts.  
   

1.7 Godkännande av föredragningslistan 
 
Viktor Renström föreslår att § 3.3 
Fyllnadsval till IT sektionens styrelse 
verksamhetsåret 2013-2014 återupptas 
före § 4.3 Godkännande av beslut. 

Fullmäktige beslutar 
 
att öppna § 1.7 för beslut samt 
 
att godkänna föredragningslistan med 
föreslagning ändring. 

 
 

3 Valärenden forts  
   

3.1 Fyllnadsval till IT sektionens styrelse 
verksamhetsåret 2013-2014 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att ta valet med acklamation, 
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Föredragande: Valberedningen 
 
Valberedningen föreslår Henrietta 
Hericova samt Hanna Reeder till IT-
sektionens styrelse. 
 
Åsa Hansson yrkar att valet till IT-
sektionens styrelse tas med 
acklamation. 

 
att välja Henrietta Harcericova till IT-sektionens 
vice ordförande styrelse verksamhetsåret 2013-
14 samt 
 
att välja Hanna Reeder till IT-sektionens styrelse 
verksamhetsåret 2013-14. 

 
 

4 Beslutsärenden forts  
   

4.3 Godkännande av beslut 
 
Föredragande: Malin Roos 
 
Kimberly Åkerstöm är ej vald till 
valnämnden. En miss i 
kommunikationen har lett till att hon 
står med i de utskickade handlingarna. 
Hon stryks därmed. 

Fullmäktige beslutar 
 
att godkänna beslutet att välja Yingjuan Melissa 
Mao, Edit Stepczynski och Malin Roos till 
valnämnden. 

   
4.4 Beslut om medlemskap i West Pride 

 
Föredragande: Malin Roos 
 
Fullmäktige diskuterar på vilka sätt som 
Göta studentkår verkar för 
likabehandling utöver West Pride, samt 
hur West Pride och Göta studentårs 
värderingar stämmer överrens.   

Fullmäktige beslutar 
 
att Göta studentkår blir medlem i West Pride år 
2014. 

 
 

5 Diskussionsärenden forts.  
   

5.1  Medlemskap under hela studietiden 
 
Föredragande: Malin Roos 
 
Frågan är tidigare diskuterad inom 
organisationen, med styrelsen, de 
arvoderade samt rekryteringsansvarig. 
Alla anser att det är en bra idé.  
 
Fullmäktige diskuterar hur utformningen 
bör se ut. Hur lång ska en studietid 
anses vara? Hur stor ska kostnaden 
vara relaterat till de alternativ för 
medlemskap som Göta studentkår har i 
dag?  
 
Styrelsen kommer att återkomma i 
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frågan. De tar med sig att fullmäktige 
ser medlemskap under hela studietiden 
som ett bra komplement till de typer av 
medlemskap som finns i dag och att ett 
medlemskap som täcker tre år är det 
önskvärda. Styrelsen kommer också att 
se över vad som är görbart 
administrativt och vad som är 
ekonomiskt hållbart. Eventuellt kommer 
att förslag att läggas fram till det 
konstituerande fullmäktigemötet i 
samband med att budgeten för nästa 
verksamhetsår tas. 

 
 

1 Preliminärer forts.  
   

1.5 Justering av röstlängd 
 
Måns Halling lämnar mötet. 11 av 22 
ledamöter är närvarande. 

Fullmäktige befinns vara beslutmässigt. 

 
 

5 Diskussionsärenden forts.  
   

5.3 Kårval 
 
Föredragande: Malin Roos och 
Rebecka Vilhonen 
 
Styrelsen önskar hjälp från fullmäktige 
med att sprida information kring 
kårvalet samt kring nomineringarna 
inför nästa verksamhetsårs 
förtroendevalda. 
 
Styrelsen önskar få fullmäktiges tankar 
kring vad som bör överlämnas till 
kommande fullmäktige, hur bör 
överlämningen ske samt på vilket sätt 
fullmäktige kan bidra vid 
överlämningen. 
 
Fullmäktige anser att överlämningen 
bör ta upp mötesformalia, mötesteknik 
samt Göta studentkårs styrdokument. 
Överlämningen bör vara interaktiv. Den 
bör i huvudsak äga rum innan det 
konstituerande fullmäktigemötet, men 
med ett pass efter mötet för att fånga 
upp frågor och funderingar. Flera av 
ledamöterna kan tänka sig att vara med 
under överlämningen. 
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Kunskapen om vad Göta studentkår 
och vad fullmäktige gör måste spridas 
bättre, inte bara i samband med valet, 
utan även tidigare.  

 
 

6 Mötets avslutande  
   

6.1 Mötesutvärdering 
 
Mötesutvärdering genomförs. 

 

   
6.2 Mötets avslutande 

 
Victor Renström avslutar mötet klockan 
20.52. 

 

 
 
   
Mötesordförande   Mötessekreterare 
 
 
 

  
 
 

Victor Renström  Jeanette Drotz 
   
Protokolljusterare   Protokolljusterare  
 
 
 

  

Katarina Höglund  Karl-Johan Persson 
 
Protokolljusterare  
 
 
 
Rikard Isaksson 
 


