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Fullmäktigeprotokoll
Fullmäktigemöte 1 verksamhetsåret 2010/11

Datum:
Tid:
Plats:
Kallade:
Närvarande:

§
1
1.1

2010-10-06
Kl.16.50 – 21.18
Lindholmen, Patriciahuset, Torg 2
Göta studentkårs fullmäktige
Se separat närvarolista (Bilaga1)

Ärende

Beslut/åtgärd

Preliminärer
Mötets öppnande och behöriga
utlysande

Fullmäktige beslutar
att förklara mötet behörigen utlyst.

Emelie Arnesson öppnade mötet 16.50.
1.2

Val av mötesordförande

Fullmäktige beslutar
att välja Emelie Hultberg till mötesordförande.

1.3

Val av justerare tillika rösträknare och
justering av protokoll

Fullmäktige beslutar
att välja Martin Östling,
Utbildningsvetenskapliga sektionen, och Tobias
Olausson, IT-sektionen, till justerare tillika
rösträknare samt
att justering av protokoll skall ske senast
onsdagen 2010-10-27.

1.4

Avsägelse och fyllnadsval

Fullmäktige beslutar

Hade Ragnar Widebrant, IT-sektionen,
inkommit med en avsägelse. (Bilaga 2)

att fastställa de inkomna avsägelserna och

Hade Simon Johansson,
humanistsektionen, inkommit med en
avsägelse. (Bilaga 3)

att Hampus Haara tar plats i fullmäktige för ITsektionen.

Hade Linn Raninen,
samhällsvetarsektionen, inkommit med
en avsägelse. (Bilaga 4)
Hade Maria Eriksson,
utbildningsvetenskapliga sektionen,
inkommit med en avsägelse. (Bilaga 5)
Hade Sonja Pettersson, reserv,
inkommit med en avsägelse. (Bilaga 6)

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

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

Sida 2/8

Fullmäktigeprotokoll
Hade Mathilda Bränfeldt,
naturvetarsektionen, inkommit med en
avsägelse. (Bilaga 7)
Hade Thomas Larsson, reserv,
inkommit med en avsägelse. (Bilaga 8)
Fullmäktige finner det lämpligt att
fyllnadsval sker i den ordning
avsägelserna inkommit. En reserv till
fullmäktige finns, Hampus Haara.

Ankom Adam Sundberg, samhällsvetarsektionen, kl. 17.36.

1.5

Justering av röstlängd

Fullmäktige befinns beslutmässigt.

Justerades röstlängden och befanns 12
ledamöter vara närvarande varav 23
röstberättigade.
1.6

Adjungeringar

Fullmäktige beslutar
att mötet ska vara öppet.

1.7

Godkännande av föredragningslistan

Fullmäktige beslutar

Péter Thót, doktorandsektionen, yrkar:

att godkänna föredragningslistan med
föreslagna tillägg.

att till föredragningslistan lägga övrig
fråga, § 6.1 Humanistsektionens
valberedning 2009/2010.

2
2.1

Val
Val av fullmäktiges mötesordförande
och vice ordförande för
verksamhetsåret 2010/2011

Fullmäktige beslutar
att välja Emelie Hultberg till fullmäktiges
ordförande verksamhetsåret 2010/2011 och

Föredragande: Ragnar Widebrant
att välja Christina Dackling till fullmäktiges vice
ordförande verksamhetsåret 2010/2011.
2.2

2.3

Val av vice fullmäktigesekreterare för
verksamhetsåret 2010/2011

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Ragnar Widebrant

att vakantsätta posten som fullmäktiges vice
sekreterare.

Val av godkänd ekonomisk revisor

Fullmäktige beslutar
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2.4

Föredragande: Maria Eriksson

att välja Gunilla Lönnbratt från Öhrlings
PriceWaterhouseCoopers som
godkänd ekonomisk revisor.

Val av valnämnd

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Marie Norman

att ha fri nominering till valnämnden på sittande
möte,

Styrelsen yrkar:
att ta valet med acklamation,
att ha fri nominering till valnämnden på
sittande möte.
Niklas Aronsson, styrelsen, nominerar
Therese Ljungberg.

att välja Peter Wejmo till Göta studentkårs
valnämnds ordförande verksamhetsåret
2010/11,
att ta valet med acklamation,

Tobias Olausson, IT-sektionen, yrkar:
att valet av Peter Wejmo tas med
acklamation samt
att valet av Stefan Carlsson tas med
acklamation.
Martin Östling, utbildningsvetenskapliga
sektionen, yrkar:
att alla val där ingen konkurrens finns,
tas med acklamation.

2.5

att välja Stefan Carlsson till Göta studentkårs
valnämnd verksamhetsåret 2010/11,
att alla val där ingen konkurrens finns, tas med
acklamation,
att välja Hampus Haara till Göta studentkårs
valnämnd verksamhetsåret 2010/11 och
att välja Therese Ljungberg till Göta studentkårs
valnämnd verksamhetsåret 2010/11.

Fyllnadsval sektionsstyrelser

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Marie Norman

att ha fri nominering till sektionsstyrelserna på
sittande möte,

Peter Thót, doktorandsektionen, yrkar:
att ha fri nominering till
sektionsstyrelserna på sittande möte.
Lisa Holmquist,
samhällsvetarsektionen, nominerar
Bülent Maksimov till
samhällsvetarsektionens styrelse.
Nathalie Norberg, ordf.
samhällsvetarsektionen, yrkar:

att välja Andrea Johansson till ledamot i
Naturvetarsektionens styrelse för
verksamhetsåret 2010/11,
att korrigera namnet på Hanna Sandert till
Hannah Saldert,
att välja Hannah Saldert till ledamot i
Samhällsvetarsektions styrelse för
verksamhetsåret 2010/11,

att korrigera namnet på Hanna Sandert
till Hannah Saldert. (Bilaga 9)

att välja Bülent Maksimov till ledamot i
Samhällsvetarsektions styrelse för
verksamhetsåret 2010/11,

Tobias Olausson, IT-sektionen, lägger

att välja Seyed Ehsan Mohajerani till ledamot i
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ner sin röst i val av ledamot i ITsektionens styrelse.

IT-sektionens styrelse för
verksamhetsåret 2010/11,

Péter Thót, doktorandsektionen, yrkar:

att välja Peter Wejmo till ledamot i
Humanistsektionens styrelse för
verksamhetsåret 2010/11,

att punkten direktjusteras

att välja Christian Hohenthal till ledamot i
Humanistsektionens styrelse för
verksamhetsåret 2010/11 samt
att punkten direktjusteras

Ankom Ulrika Enander, Humanistsektionen, kl. 18.45.

3
3.1

3.2

3.3

3.4

Anmälningar
Rapport från kårstyrelsen

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Marie Norman

att lägga kårstyrelsens rapport till handlingarna.

Rapport från sektionerna

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Emelie Arnesson

att lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsuppföljning

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Marie Norman

att lägga fullmäktiges beslutsuppföljning till
handlingarna.

Rapport från Haga studentkårs och
Utbildningsvetenskapliga studentkåren
vid Göteborgs universitets (SLUG)
likvidationer

Fullmäktige beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Föredragande: Marie Norman
3.5

3.6

Rapport om puben i Studenternas Hus

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Niklas Aronsson

att lägga rapporten till handlingarna.

Rapport om val till doktorandsektionens
styrelse

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Emelie Aronsson
3.7

att godkänna rapporten om val till
doktorandsektionens styrelse.

Övriga rapporter
Inga övriga rapporter föreligger.
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4
4.1

4.2

Beslutsärenden
Principer för styrdokument

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Klara Gustafsson

att fastställa dokumentet Principer för
styrdokument för Göta studentkår.

Delegationsordning

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Martin Dackling

att anta Delegationsordning för Göta studentkår
med föreslaga ändringar och

Styrelsen tilläggsyrkande:
att dokumentet språkgranskas.
att under sektionsstyrelsen beslutar,
lägga till ny punkt, äskningar inom
ramen för sitt verksamhetsområde och
sin budget. (Bilaga 10)
Nathalie Norberg, ordf.
samhällsvetarsektionen, och Mathilda
Bränfeldt, ordf. naturvetarsektionen,
yrkar:
att dokumentet språkgranskas. (Bilaga
11)
4.3

Fullmäktiges arbetsordning

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Gustav Öberg

att avslå Suzanne Staafs yrkande om
återremittering och

Fullmäktige diskuterade ärendet.
Suzanne Staaf,
samhällsvetarsektionen, yrkar:

att anta Fullmäktiges arbetsordning med av
styrelsen föreslagna ändringar.

att dokumentet återremitteras.
Styrelsen tilläggsyrkande:
att införa följande stycke först i
dokumentet: ”Inledning.
Arbetsordningen är upplagd så att
punkterna i flertalet fall följs av en kort
förklarande text. Detta återfinns i kursiv
stil.” (Bilaga 12)
att under 1.3 i den kursiva stilen innan
sista meningen, lägga till ” Ett förslag
som läggs av styrelsen kallas för
proposition.” (Bilaga 13)
att införa ett exempelvis mellan ”Det
kan” och ” en begäran om…” i den
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förklarande texten i punkt 3.2. (Bilaga
14)
att stryka förklaringarna under 4.2, 4.3
och 4.4. (Bilaga 15)
4.4

Sektionernas arbetsordningar

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Emelie Arnesson

att bifalla Mikael Modins yrkande,

Mikael Modin, humanistsektionen,
yrkar:

att bifalla Suzanne Staafs yrkande,
att bifalla Mathilda Bränfeldts yrkande,

att under paragraf 6 i
humanistsektionen, punkt 9 i ITsektionen och punkt 6 i
utbildningsvetenskapliga sektionen,
ändra ”förening” till ”kårförening”.
(Bilaga 16)
Suzanne Staaf,
samhällsvetarsektionen, yrkar:

att anta de framvaskade förslagen för
sektionernas arbetsordningar,
att sektionernas arbetsordningar lyfts för
revidering senast fullmäktigemöte 3 samt
att punkten direktjusteras

att ordet studerandearbetsmiljöombund
i samhällsvetarsektionens
arbetsordning ändras till
studentarbetsmiljöombud. (Bilaga 17)
Mathilda Bränfeldt, ordf.
naturvetarsektionen yrkar:
att följande text läggs in sist under
punkt 4.3 i Naturvetarsektionens
arbetsordning: ”Ordförande har rätt att
mellan möten ta beslut av administrativ
karaktär då en person i styrelsen
kontaktas och godkänt beslutet, då det
gäller beslut av ekonomisk karaktär
över 500 kronor krävs samtycke från
två övriga personer i styrelsen. Hela
styrelsen ska informeras om besluten
via mail och besluten ska godkännas
av styrelsen på nästkommande möte.”
(Bilaga 18)
Styrelsen yrkar:
att punkten direktjusteras
4.5

Konkretisering av verksamhetsplan för
verksamhetsåret 2010/2011
Föredragande: Emelie Arnesson

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

Fullmäktige beslutar
att anta den konkretiserade verksamhetsplanen
för Göta studentkår 2010/2011.

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

Sida 7/8

Fullmäktigeprotokoll
4.6

Konkretisering av sektionernas
budgetar för verksamhetsåret
2010/2011

Fullmäktige beslutar
att bifalla Mathilda Bränfeldts ändringsyrkande
och

Föredragande: Maria Eriksson
Mathilda Bränfeldt, ordf.
naturvetarsektionen ändringsyrkar:

att anta de konkretiserade budgetarna med
föreslagen ändring för naturvetarsektionens
budget.

att följande noter i
Naturvetarsektionens budget ändras:
Noten institutionsbidrag
recentiorsperioden ökas till 18000.
Noten äskningar studentgrupper ökas
till 25000. Noten övriga äskningar ökas
till 8000. (Bilaga 19)
4.7

Fastställande av representanter i
valberedningen
Föredragande: Ragnar Widebrandt

5
5.1

Fullmäktige beslutar
att fastställa sektionernas representanter i
valberedningen.

Diskussionsärenden
Arbetsform för fullmäktige
Föredragande: Niklas Aronsson
Fullmäktige diskuterar förslaget
tillsammans med styrelsen, uppdelade i
tre grupper. Därefter samlas fullmäktige
och de tre grupperna redogör för vad
de kommit fram till.
Styrelsen tar med sig fullmäktiges
diskussion.

6
6.1

Övriga frågor
Humanistsektionens valberedning
2009/2010
Péter Thót, doktorandsektionen, också
ordförande humanistsektionens
valberedning 2009/2010, redogjorde för
valberedningens resonemang då de
valde att inte förorda en person till
humanistsektionens styrelse
2010/2011.

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

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

Sida 8/8

Fullmäktigeprotokoll
7
7.1

Mötets avslutande
Mötesutvärdering
Mötesutvärdering genomförs.

7.2

Mötets avslutande
Emelie Hultberg avslutade mötet 21.18.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Emelie Hultberg

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Tobias Olausson

Martin Östling
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