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protokoll 
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Fullmäktigesammanträde 5 verksamhetsåret 2014/15 
 
Datum: 2015-03-25 
Tid: 
Plats: 

Kl. 16.30-21.55 
Sal C219, Campus Haga 

Kallade: Göta studentkårs fullmäktige 
Närvarande 
fullmäktige- 
ledamöter: 

Doktorandsektionen: 
Hanna Reeder* 
 
Samsek: 
Eric Insulahn* 
Karolina Mildgrim* 
McHenry Imedo* (ej närvarande punkt 1, 2, 3.1, 4.3, 4.4, 4.8, 4.10, 4.11, 4.12, 4.5, 
4.6, 4.7, 4.9, 5, 6) 
 
Natsek:  
Anna Jonasson* 
Nina Wålstedt* 
 
Itsek: 
Michal Maciej Dzienis* 
Thor Salehi* 
 
Humsek:  
Max Krook* 
Aria Nakhaei* 

 * = Röstberättigad 
 

§ Ärende Beslut/åtgärd 
 

1 Preliminärer  
 

1.1 Mötets öppnande och behöriga 
utlysande 

Fullmäktige beslutar 

  att anse mötet behörigt utlyst 
 

1.2 Val av mötesordförande Fullmäktige beslutar 
  att välja John Edström till mötesordförande 

 
1.3 Val av mötessekreterare Fullmäktige beslutar 

  att välja Paulina Andersson till mötessekreterare 
 

1.4 Val av justerare tillika rösträknare samt 
justering av protokoll 

Fullmäktige beslutar 

  att välja Nina Wålstedt och Aria Nakhaei till 
justerare tillika rösträknare 
att justering av protokoll ska ske senast 2015-
04-15 
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1.5 Avsägelser och fyllnadsval Fullmäktige beslutar 

 Avsägelse: Aoife Tjärnlund  
 

1.6 Justering av röstlängd Fullmäktige beslutar 
 9 ledamöter närvarande 

 
Fullmäktige befinns beslutsmässiga 

att fastställa röstlängden 

 
1.7 Adjungeringar Fullmäktige beslutar 

 Yrkande Karolina Mildgrim: Melkers 
punkt 

att hålla öppet möte 

 
1.8 Godkännande av föredragningslistan Fullmäktige beslutar 

  att lägga till punkt 5.1 Melker Frones 
att lägga till punkt 5.2 UKÄ-anmälan 
att lägga till punkt 1.10 Föregående 
mötesprotokoll 
att godkänna föredragningslistan med gjorde 
ändringar 

 
1.9 Sluttid idag Fullmäktige beslutar 

  att sikta på 22.00 som sluttid idag 
 

1.10 Föregående mötesprotokoll  
 Protokoller från 

fullmäktigesammanträde 4 är ej justerat 
 

 
 

2 Rapporter  
 

2.1 Presidierapport Fullmäktige beslutar 
 Daniel Brandt föredrog 

presidierapporten. 
att lägga rapporten till handlingarna 

 
2.2 Övriga rapporter  

 Daniel Brand berättade om Utredning 
gällande finansiering av 
studentkårsgemensam verksamhet och 
uppmanade samtliga 
fullmäktigeledamöter att besvara 
internremissen. 

 

 
3 Valärende  

 
 Inga inkomna valärenden Fullmäktige beslutar 

  att lämna punkten 
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1 Preliminärer forts  
1.6       Injustering: McHenry Imedo 17.10              10 ledamöter närvarande 

 
 

5 Övriga frågor  
 

5.1 Melker Frones Fullmäktige beslutar 
 

 
 

Karolina Mildgrim yrkande 1: 
Att stänga mötet under punkten utom 
kårstyrelsen 

att stänga mötet under punkt 5.1 
 

 
Ajournering kl 17.32  
Mötet återupptas kl 17.36 
 

4 Beslutsärenden  
 

4.1 Förnyande av kårföreningsstatus Fullmäktige beslutar 
 Daniel Brandt föredrog punkten att bevilja Det glada karaokesällskapet, 

Liberal Scholars Society, Pegasus, System6 och 
Unga Akademiker kårföreningsstatus 

 
4.2 Upphävande av beslut § 4.5 2014-12-

17 angående placeringen av likvida 
medel 

Fullmäktige beslutar 
 
 

 Daniel Brandt föredrog punkten 
 
Eric Insulahn yrkande 1: 
att fullmäktige vidhåller beslut §4.5 2014-
12-17 
 
Eric Insulahn yrkande 2: 
att fullmäktige ger dispens till 
kårstyrelsen gällande genomförandet av 
beslutet under innevarande 
verksamhetsår 
 
Kårstyrelsen jämkar sig med Eric 
Insulahns yrkande 1 och 2 

 
 
att bifalla Eric Insulahns yrkande 1 
 
 
att bifalla Eric Insulahns yrkande 2 
 

 
5 Övriga frågor  

 
5.2 UKÄ-anmälan (Bordlagd sen 

föregående FUM)  
 
Aria Nakhaei yrkande 1: 
att frågan är färdigbehandlad 

Fullmäktige beslutar 
att frågan är färdigbehandlad 

 

 
 
Göta studentkår 

 
031-708 44 40 

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

 



 

 

Fullmäktigesammanträde 
protokoll 

 

Sida 4 

Mötet ajourneras 17.55 
Mötet återupptas 18:50 
 

1 Preliminärer forts  
 

1.6 Justering av röstlängd 
 McHenry Imedo har lämnat mötet 

9 ledamöter närvarande 
 
Fullmäktige befinns beslutsmässiga 

 
4 Beslutsärenden forts.  

 
4.3 Revidering av verksamhetsplan Fullmäktige beslutar 

 Daniel Brandt föredrog punkten 
 
Eric Insulahn yrkande 1: 
att samtliga förslag på strykningar från 
kårstyrelsen inte stryks utan kvarstår i 
VP:n. 
att dessa förslag på strykningar istället 
innebär att fullmäktige ger dispens till 
kårstyrelsen gällande de omnämnda 
punkterna. 
att dessa förslag på strykningar skickas 
med till fum 15/16 för vidare behandling. 
 
Reservation 
Eric Insulahn reserverar sig mot beslutet 
att avslå hens yrkanden. 
 

 
att avslå Eric Insulahns yrkande 1 
att fastslå den reviderade verksamhetsplanen 
för 2014/2015 

 
4.4 Revidering av regler för kårföreningar Fullmäktige beslutar 

 Karin Bylund föredrog punkten 
 
Aria Nakhaei yrkande 1: 
att under rubriken ”verksamhet och 
syfte” stryka ändringen som föreslås av 
styrelsen och låta ”liggande” stycke 
kvarvara. 
 
Kårstyrelsen yrkande 1: 
att under "Verksamhet och Syfte" efter 
sista meningen lägga till: föreningens 
verksamhet ska vara buren av studenter 
på Göteborgs universitet. 
 
Aria Nakhaei yrkande 2 
att inrätta en arbetsgrupp inom 
fullmäktige för revidering av regler för 

 
 
att avslå Aria Nakhaeis yrkande 1 
 
 
 
 
 
att bifalla kårstyrelsens yrkande 1 
 
 
 
 
 
att avslå Aria Nakhaeis yrkande 2 
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kårföreningar 
att välja Aria Nakhei till sammankallande 
att välja ledamöter till arbetsgruppen 
att samtliga ledamöter i fullmäktige samt 
kårstyrelsen inbjuds att delta i 
arbetsgruppens arbete 
att arbetsgruppen ska lägga fram förslag 
på regler för kårföreningar till 
fullmäktigemötet i juni 
 
Thor Salehi yrkande 1: 
att under "Kårföreningar med partipolitisk 
eller religiös anknytning" lägga till följande 
punkt: 
”föreningar som står för partipolitiska 
ideologier och religioner som i sin grund 
bryter mot Götas värdegrund inte kan 
beviljas kårföreningsstatus.” 
 
Aria Nakhaei anmäler att PIK-listan 
reserverar sig mot beslutet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
att bifalla Thor Salehis yrkande 1 
 
 
 
 
 
 
att fastslå det framvaskade förslaget på Regler 
för kårföreningar 

 
Reservation PIK-listan, protokollsanteckning: 
”Härmed reserverar sig PIK-listan mot beslutet ”Regler för kårföreningar”.  
 
Reservationen baserar sig på principen om att kåren bör vara partipolitiskt och religiöst obundet. Detta 
rör kåren som organisation och de föreningar som ansöker om kårföreningsstatus. PIK anser att Göta 
haft denna grundläggande princip i många år och att detta är i linje med den verksamhet och det syfte 
organisationen har.  
 
Götas fullmäktige beslutade onsdagen 25/3-2015 att genom ett ändringsförslag i regelverket för 
kårföreningsstatus, tillåta religiösa och partipolitiskt bundna föreningar att ansöka om 
kårföreningsstatus.  
 
*PIK-listan anser att detta beslut är helt oansvarigt och tar avstånd från beslutet. PIK-listan kan inte 
nog styrka vikten av hur viktigt det är att hålla studentkåren fri från religiösa och partipolitiska krafter. 
Då religion och partipolitik baseras på starka ideologiska grunder, anser PIK, att detta strider mot 
Götas mål om att vara en öppen och jämställd organisation.  
 
*PIK-listan kommer alltid att värna om mänskliga rättigheter och associationsfriheten. Vi respekterar 
alla religioner och politiska partier. Men att låta ideologier som baseras på principer som går emot våra 
värderingar få representera våra studenter, ser vi som ytterst allvarligt.  
 
*PIK-listan kommer kämpa för att alla kårföreningar respekterar alla människor oavsett politisk 
ställningstagande och oavsett religiös åskådning. Kårföreningar ska vara öppna för att alla inom 
kåren. 
 
Vänligen, 
PIK-listan 
Aria Nakhaei 
Hanna Edlundh 
2015-03-23 
Göteborgs universitet” 
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Mötet ajourneras 20.05 
Mötet återupptas 20.15 
 

4 Beslutsärenden forts.  
 

4.8 Revidering av verksamhetsrevisorernas 
arbetsordning 

Fullmäktige beslutar 

  att fastslå verksamhetsrevisorernas 
arbetsordning 

 
4.10 Revidering av alkoholpolicy Fullmäktige beslutar 

  att fastslå Göta studentkårs alkoholpolicy 
 

4.11 Revidering av mottagningspolicy Fullmäktige beslutar 
  att fastslå Göta studentkårs mottagningspolicy 

 
4.12 Revidering av kommunikationspolicy Fullmäktige beslutar 

  att fastslå Göta studentkårs 
kommunikationspolicy 

 
Karolina Mildgrim justerar ut sig 21.10 
Karolina Mildgrim justerar in sig 21.17 
Karolina Mildgrim justerar ut sig 21.18 
Karolina Mildgrim justerar in sig 21.21 
 
 

4.5 Motion Anna Jonasson 1, 
Organisationsgruppen 

Fullmäktige beslutar 

  Motionens första attsats: 
att avslå att fullmäktige utifrån fri nominering 
under fullmäktigemötet, beslutar om att tillsätta 
sammankallande av organisationsgruppen 
 
Motionens andra attsats: 
att avslå att fullmäktige i det fall 
organisationsgruppen har upplösts, utifrån fri 
nominering under fullmäktigemötet utser ny 
organisationsgrupp med sammankallande 

 
4.6 Motion Anna Jonasson 3, 

Karriärsvägledning 
Fullmäktige beslutar 

  Motionens första att-sats: 
att avslå att besluta att kårstyrelsen innan nästa 
fullmäktige möte tar kontakt med tidningen 
Götheborgske spionen och tar upp frågan om att 
göra ett reportage om karriärvägledning där 
perspektivet ifrån studenter kommer fram 
och/eller att ett debattinlägg skrivs av 
kårstyrelsen på Göta hemsida eller i annat forum 
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somkårstyrelsen väljer 
Motionens andra att-sats: 
att avslå att besluta om att i Göta studentkårs 
verksamhetsplan 15/16 som presenteras som 
förslag till beslut för 
konstituerande fullmäktige i april, att ha med 
som mål att jobba för att kvalitetssäkrad 
karriärvägledning 
inrättas vid GU . Exakta skrivningar tas fram av 
den grupp som kommer att arbeta med 
verksamhetsplan 
15/16 
 
Styrelsens motionssvar: 
att bifalla att fullmäktige uttrycker det som sin 
mening att frågan om karriärvägledning är så 
pass viktigt att den bör beaktas i arbetet inför 
förslag till verksamhetsplan 15/16 
 

 
4.7 Motion Anna Jonasson 2, Introduktion 

för fullmäktigeledamöter 
Fullmäktige beslutar 

 Kårstyrelsen yrkar på att avslå 
motionen 

Motionens första att-sats: 
att avslå att besluta om att en arbetsgrupp 
tillsätts inom kort med uppgift att arbeta fram ett 
introduktionsprogram för fullmäktige 
verksamhetsåret 15/16 
 
Motionens andra att-sats: 
att avslå att besluta om att kårstyrelsen får i 
uppdrag att se till att det kommer ut i olika 
kanaler om att 
deltagare till arbetsgruppen söks och även 
personer som vill genomföra introduktionen 

 
Mötet ajourneras 21.39 
Mötet återupptas 21.46 
 

4 Beslutsärenden forts.  
 

4.9 Revidering av åsiktsdokument Fullmäktige beslutar 
 Eric Insulahn yrkande 1: 

att fullmäktige återremitterar förslag till 
åsiktsdokument med uppdraget att 
förtydliga vilka ändringar som gjorts i 
dokumentet för behandling åter i fum 
under mötet i juni 

att bifalla Eric Insulahns yrkande 1 

 
 
 

 
 
Göta studentkår 

 
031-708 44 40 

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

 



 

 

Fullmäktigesammanträde 
protokoll 

 

Sida 8 

 
6 Mötets avslutande  

 
6.1 Mötesutvärdering  

 En mötesutvärdering genomfördes  
 

6.2 Mötets avslutande Fullmäktige beslutar 
 Mötet avslutades klockan 21.54 att avsluta mötet 

 
 
   
Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

John Edström  Paulina Andersson 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Nina Wålstedt  Aria Nakhaei 
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