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Fullmäktigemöte 2 verksamhetsåret 2010/11 
 
 
Datum: 2010-12-09 
Tid: 
Plats: 

Kl.16.40-20.36 
Campus Haga, Sprängkullsgatan 19, sal B009 

Kallade: Göta studentkårs fullmäktige 
Närvarande: Se separat närvarolista (Bilaga1) 
  

 
§ Ärende Beslut/åtgärd 

 
1 Preliminärer  
   

1.1 Mötets öppnande och behöriga 
utlysande 
 
Emelie Hultberg öppnade mötet 
klockan 16.40. 

Fullmäktige beslutar 
 
att förklara mötet behörigen utlyst. 

   
1.2 Val av justerare tillika rösträknare och 

justering av protokoll 
Fullmäktige beslutar 
 
att välja Lisa Holmqvist Samhällssektionen, och 
Åsa Palholmen Utbildningsvetenskapliga 
sektionen, till justerare tillika rösträknare samt 
 
att justering av protokoll skall ske senast 
onsdagen 2010-12-22. 

   
1.3 Avsägelse och fyllnadsval 

 
Melinda Szep, humanistsektionen, har 
inkommit med en avsägelse. (Bilaga 2) 
 
Tommy Åkesson, 
utbildningsvetenskapliga sektionen, har 
inkommit med en avsägelse. (Bilaga 3) 
 
Då det inte finns några reserver, finner 
fullmäktige att platserna blir vakanta. 

Fullmäktige beslutar 
 
att fastställa de inkomna avsägelserna. 
. 

   
1.4 Justering av röstlängd 

 
Röstlängden justerades och 11 av 21 
röstberättigade ledamöter befanns vara 
närvarande. 

Fullmäktige befinns beslutsmässigt. 

   
1.5 Adjungeringar Fullmäktige beslutar 

 
att mötet ska vara öppet. 

   
1.6 Godkännande av föredragningslistan Fullmäktige beslutar 
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Styrelsen föreslår följande tillägg under 
§ 2.5 Övrig rapport, 
Doktorandsektionens ordförandeskap.  

 
att godkänna föredragningslistan med 
föreslagna ändringar och tillägg. 

   
1.7 Ärendelista Fullmäktige beslutar 

 
att lägga ärendelistan till handlingarna 

 
 

2 Anmälningar  
   

2.1 Rapport från kårstyrelsen 
 
Föredragande: Klara Gustafsson 
 
Rapporten diskuterades. 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga kårstyrelsens rapport till handlingarna. 

   
2.2 Rapport från sektionerna 

 
Föredragande: Karolina Lioliou 
 
Rapporten diskuterades. 
Studentrepresentanters arvode 
diskuterades, närvarande ledamöter 
från olika fakulteter/institutioner 
rapporterade om hur det ser ut på olika 
håll vid Göteborgs universitet avseende 
detta. 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

   
2.3 Beslutsuppföljning 

 
Föredragande: Ragnar Widebrant 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga fullmäktiges beslutsuppföljning till 
handlingarna. 

   
2.4 Uppföljning av verksamhetsplanen 

 
Föredragande: Marie Norman  

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga uppföljningen av verksamhetsplanen 
till handlingarna. 

   
2.5 Övriga rapporter 

 
Doktorandsektionens ordförandeskap. 
 
Sofie Blombäck har inkommit med en 
avsägelse som doktorandsektionens 
ordförande. Styrelsen kommer att välja 
en ny ordförande snarast möjligt. 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

 
 
Adam Sundberg, samhällsvetarsektionen, ankom till mötet klockan 17.25. 
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3 Beslutsärenden  
   

3.1 Ansvarsfrihet för Haga Studentkårs 
styrelse verksamhetsåret 2009/2010 
 
Föredragande: Emelie Arnesson 
 
Susanne Staaf justerar ut sig för § 3.1 
 
Fullmäktigeordförande föreslår 
fullmäktige att ta de liggande att-
satserna i klump. 

Fullmäktige beslutar 
 
att ta att-satserna i klump. 
 
att lägga verksamhetsberättelsen till 
handlingarna. 
 
att lägga resultat- och balansräkningen för 
verksamhetsåret 2009/10 till handlingarna. 
 
att lägga den ekonomiska revisionsberättelsen 
till handlingarna. 
 
att lägga verksamhetsrevisorns 
revisionsberättelse till handlingarna. 
 
att bevilja samtliga styrelseledamöter 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009/10. 

   
3.2 Ansvarsfrihet för styrelsen vid 

Utbildningsvetenskapliga studentkåren 
vid Göteborgs universitet 2009/2010 
 
Föredragande: Emelie Arnesson 
 
Fullmäktigeordförande föreslår 
fullmäktige att ta de liggande att-
satserna i klump. 

Fullmäktige beslutar 
 
att ta att-satserna i klump. 
 
att lägga verksamhetsberättelsen till 
handlingarna. 
 
att lägga resultat- och balansräkningen för 
verksamhetsåret 2009/10 till handlingarna. 
 
att lägga den ekonomiska revisionsberättelsen 
till handlingarna. 
 
att lägga verksamhetsrevisorernas 
revisionsberättelse för 2009/2010 till 
handlingarna. 
 
att bevilja ansvarsfrihet gällande verksamhet 
och förvaltning för kårstyrelsen 2009/2010, 
utbildningsutskottets styrelse 2009/2010 och 
studiesociala utskottets styrelse 2009/2010. 

   
3.3 Ansvarsfrihet för Filosofiska 

fakulteternas studentkårs styrelse och 
sektionsstyrelser 2009/2010 
 
Föredragande: Emelie Arnesson 
 
Handlingar till § 3.3 var inte kompletta 
då fullmäktiges handlingar skickades 
ut. Dessa har dock inkommit i efterhand 
och fullmäktige har fått dem i ett 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga verksamhetsberättelsen till 
handlingarna, 
 
att lägga resultat- och balansräkningen för 
verksamhetsåret 2009/10 till handlingarna, 
 
att lägga den ekonomiska revisionsberättelsen 
till handlingarna, 
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kompletterande utskick. 
 
Styrelsen yrkar: 
 
att lägga verksamhetsberättelsen till 
handlingarna, 
 
att lägga resultat- och balansräkningen 
för verksamhetsåret 2009/10 till 
handlingarna, 
 
att lägga den ekonomiska 
revisionsberättelsen till handlingarna, 
 
att lägga verksamhetsrevisorns 
revisionsberättelse till handlingarna, 
 
att bevilja samtliga styrelseledamöter i 
FFS kårstyrelse ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2009/10 samt 
 
att bevilja samtliga styrelseledamöter i 
humanistsektionen, 
naturvetarsektionen, IT-sektionen, 
samhällsvetarsektionen och samtliga 
doktorandsektioner ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2009/10. 
 
Susanne Staaf lyfte frågan om hur det 
går med likvidationen av SLUG och 
Haga. Fullmäktige vill gärna ha en 
rapport kring detta till ett senare möte. 
 
Linn Raninen tog upp frågan om att 
avgående styrelseledamöter bör bli 
kallade till det fullmäktigemöte som 
besluta om ansvarsfrihet skall tas för 
dessa. Nu skedde inte så, vilket 
styrelsen ber om ursäkt för.  

 
att lägga verksamhetsrevisorns 
revisionsberättelse till handlingarna, 
 
att bevilja samtliga styrelseledamöter i FFS 
kårstyrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2009/10 samt 
 
att bevilja samtliga styrelseledamöter i 
humanistsektionen, naturvetarsektionen, IT-
sektionen, samhällsvetarsektionen och samtliga 
doktorandsektioner ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2009/10. 
 

   
3.4 Kommunikationspolicy 

 
Föredragande: Maria Eriksson 
 
Fullmäktige diskuterar om dokumentet 
är att se som en policy eller en plan 
enligt dokumentet Principer för 
styrdokument inom Göta studentkår. 
Fullmäktige diskuterade de tre 
värdeorden och menar att de kan stå 
kvar i dokumentet för att vid behov 
revideras vid senare tillfälle.  
 

Fullmäktige beslutar 
 
att återremittera dokumentet. 
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Fullmäktige önskade att den inledande 
definitionen av kommunikation ska ses 
över och eventuellt omformuleras.  
 
Tobias Olausson yrkar på 
återremittering av dokumentet. 
Styrelsen jämkar sig med Tobias 
Olaussons yrkande. 

   
3.5 Mottagningspolicy  

 
Föredragande: Niklas Aronsson  

Fullmäktige beslutar 
 
att fastställa Göta studentkårs 
mottagningspolicy i enlighet med underlag. 

 
Paus 
 
 

4 Diskussionsärenden  
   

4.1 Värdegrund 
 
Föredragande: Marie Norman  
 
Fullmäktige diskutera frågan i 
smågrupper utifrån tre punkter:  
 

1. Form: Omfattning 
2. Innehåll: Konkret! 
3. Rubriker: Fördela innehållet i 

rubriker 
 
Därefter redogör varje grupp för vad de 
kommit fram till. (se bilaga 4) 

 

   
4.2 Vision för Göta studentkår 2015 

 
Föredragande: Emelie Arnesson 
 
Styrelsen önskar en diskussion utifrån 
tre punkter: 
 

1. Form 
2. Rubriker 
3. Roll 

 
Fullmäktige diskuterar 1 och 3 i 
storgrupp. 
 
Fullmäktige tycker inte att ett 
visionsdokument ska innehålla åsikter. 
Det ska fungera både internt – ”så ska 
Göta studentkår verka” och externt som 
en del i rekryteringsarbetet – ”detta gör 
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Göta studentkår”.  
 
Visionsdokumentet ska visa på något 
att sträva efter, en balansgång mellan 
ett mer handlingsinriktat eller mer 
generellt mål.  
 
Fullmäktige diskuterade vilka rubriker 
som bör finnas i dokumentet och kom 
fram till följande: 
 

 Studiesituation/hälsa (trygghet) 
 Utbildning 
 Studenterna är en självklar del 

av universitetet, inga kunder 
 Anslutningsgrad – 

kårmedlemskap en självklarhet 
 Gemenskap  
 Kåren ska vara lätt att förstå 

   
4.3 Kårföreningsregler 

 
Föredragande: Niklas Aronsson  
 
Fullmäktige diskuterade frågan utifrån 
det material som skickats ut.  

 

 
 
 

5 Övriga frågor  
   

5.1 Inga övriga frågor föreligger  
 
 

6 Mötets avslutande  
   

6.1 Mötesutvärdering 
 
Mötesutvärdering genomförs. 

 

   
6.2 Mötets avslutande 

 
Emelie Hultberg avslutade mötet 
klockan 20.36. 

 

 
 
   
Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Emelie Hultberg  Jeanette Drotz 
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Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Lisa Holmquist  Åsa Palholmen 
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