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Fullmäktigeprotokoll
Fullmäktigemöte 3 verksamhetsåret 2010/11

Datum:
Tid:
Plats:
Kallade:
Närvarande:

§
1
1.1

2011-02-23
Kl.16.36-20.55
Humanisten, Sal C364
Göta studentkårs fullmäktige
Se separat närvarolista (bilaga 1)

Ärende

Beslut/åtgärd

Preliminärer
Mötets öppnande och behöriga
utlysande

Fullmäktige beslutar
att förklara mötet behörigen utlyst.

Christina Dackling öppnade mötet
16.36
1.2

Val av justerare tillika rösträknare och
justering av protokoll

Fullmäktige beslutar
att välja Petér Tóth, doktorandsektionen och
Cajsa Johansson, utbildningsvetenskapliga
sektionen till justerare tillika rösträknare samt
att justering av protokoll skall ske senast
onsdagen 2011-03-16.

1.3

Avsägelse och fyllnadsval
Inga avsägelser föreligger.

1.4

Justering av röstlängd

Fullmäktige befinns beslutmässigt.

Justerades röstlängden och befanns 13
av 21 ledamöter vara närvarande.
1.5

Adjungeringar

Fullmäktige beslutar
att mötet ska vara öppet.

1.6

1.7

Godkännande av föredragningslistan

Fullmäktige beslutar

Styrelsen föreslår fullmäktige att § 5.2
behandlas före § 4.2

att godkänna föredragningslistan med
föreslagna ändringar.

Ärendelista

Fullmäktige beslutar
att lägga ärendelistan till handlingarna
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2
2.1

Anmälningar
Rapport från kårstyrelsen

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Emelie Arnesson

att lägga kårstyrelsens rapport till handlingarna.

Efter det att kårstyrelsens rapport
skickas ut har kårvalet börjat. Det är 38
kandidater till fullmäktiges 27 platser.
2.2

2.3

Uppföljning av verksamhetsplanen

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Marie Norman

att lägga uppföljningen av verksamhetsplanen
till handlingarna.

Rapport om Göta studentkårs
organisationsförändringar

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Emelie Arnesson

att lägga rapport om Göta studentkårs
organisationsförändringar till handlingarna.

Fullmäktige diskuterade rapporten.
2.4

Rapport om styrelsens beslut om
puben
Föredragande: Gustav Öberg

Fullmäktige beslutar
att lägga rapporten om kårstyrelsens beslut om
puben till handlingarna.

Gustav Öberg föredrog för historiken
bakom puben. Han redogjorde för
skillnaden mellan bolagsform kontra
kommittéform vad gäller ekonomi och
koppling till kåren. Fullmäktige
diskuterade rapporten och
associationsformen.
2.5

Övriga rapporter
Inga övriga rapporter förelåg.

3
3.1

Val
Val av sektionsordförande för
Doktorandsektionen

Fullmäktige beslutar
att valet tas med acklamation samt

Föredragande: Emelie Arnesson
Tobias Olausson, IT-sektionen yrkar på
att valet tas med acklamation

att utse Martin Dackling till ordförande för
doktorandsektionen under resterande del av
verksamhetsåret 2010/2011.

Sofie Blombäck ankom 17:22
1.6

Godkännande av föredragningslistan
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Styrelsen föreslår fullmäktige att § 5.2
och § 4.2 behandlas före § 4.1

att öppna § 1.6 för beslut och
att godkänna föredragningslistan med
föreslagna ändringar.

5
5.2

Diskussionsärenden
Principer för politiskt engagemang vid
personval
Föredragande: Marie Norman
Fullmäktige diskuterar frågan
sektionsvis. Därefter redovisar
sektionerna vad de kommit fram till för
fullmäktige och fullmäktige diskuterar
frågan i storgrupp.
Naturvetar-, doktorand- och ITsektionen: de tror inte utestängning på
grund av annat engagemang är den
rätta vägen att gå. I stället menar de att
en bedömning bör ske från fall till fall,
Göta studentkårs värdegrund kan vara
till hjälp i detta. Frågan bör lyftas fram i
valprocessen och tas med i respektive
valberednings arbete. Istället för att
regleras i en egen policy bör det skrivas
in i valberedningarnas
arbetsbeskrivningar.
Humanistsektionen: Håller med om det
som sagts tidigare. Anser att det inte
går att definiera vad som ska anses
vara ok-inte ok. Ansvaret ligger hos
valberedningen och hos de som väljer,
därför är det viktigt att en medvetenhet
finns om frågan.
Samhällvetarsektionen: Håller med om
det som sagts tidigare. Att utestänga på
grund av annat engagemang skulle
vara att störa den demokratiska
processen.
Utbildningsvetenskapliga sektionen:
Håller med om det som sagts tidigare.
Fullmäktige menar att man måste
behålla rätten att välja fritt, om man
skulle anta en policy eller liknande
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skulle man bakbinda sig själva.

4
4.2

Beslutsärenden
Göta studentkårs värdegrund

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Klara Gustafsson

att bifalla Tobias Olausson yrkande med
votering samt

Fullmäktige diskuterade dokumentet.
Tobias Olausson, IT-sektionen, yrkar:
att meningen som inleds ”av detta
följer…” i andra stycket i förslaget stryks
och att hänvisningen till
diskrimineringslagstiftningen flyttas till
efter ordet ”diskriminerande” i den
följande meningen. (bilaga 2)

att anta det framvaskade förslaget till
Värdegrund för Göta studentkår.

Votering begärd.
4.1

Kommunikationspolicy

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Niklas Aronsson

att avslå Niklas Aronssons yrkande med
votering och

Fullmäktige diskuterade dokumentet.
Fullmäktige upplever ledorden som
något snäva. Fördelar respektive
nackdelar med förklaringar till ledorden
diskuterades.

att bifalla Martin Östlings yrkande samt
att fastställa kommunikationspolicy i enlighet
med underlag och ändringar.

Niklas Aronsson, kårstyrelsen, yrkar:
att stryka förklaringarna till ledorden.
(bilaga 3)
Votering begärd.
Martin Östling, utbildningsvetenskapliga
sektionen, yrkar:
att efter ordet försprång skriva in: ”Vi ser
till att du får värdefulla kontakter, meriter
och mer kvar i plånboken – även efter
din studietid”. (bilaga 4)

Adam Sundberg, samhällsvetarsektionen, justerar ut sig 18:28
Morten Mortensen, utbildningsvetenskapliga sektionen, justerar ut sig 18.28

4.3

Revidering av stadgan första läsningen

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Marie Norman

att bifalla Tobias Olaussons yrkande angående
kapitel 2 med votering,
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Fullmäktige går igenom revideringen av
stadgan kapitelvis.
Kapitel 1
Kapitel 2
Tobias Olausson, IT-sektionen, yrkar:
att Nuvarande punkt 2:5 behålls men att
ordet ”skriftligen” stryks. (bilaga 5)
Votering begärd
Kapitel 3
Niklas Aronsson, kårstyrelsen, yrkar:
att i slutet av 3:7, Kallelse; lägga till
följande ”Kallelse ska anslås på Göta
studentkårs hemsida. (bilaga 6)
Stefan Carlsson,
samhällsvetarsektionen, yrkar:
att i slutet av 3:7, Kallelse, lägga till
följande ”kallelse ska anslås offentligt”
(bilaga 7)
samt
att 3:17, Meddelande av beslut, får
lydelsen ”Justerat protokoll från
fullmäktige ska anslås offentligt senast
tre veckor efter respektive
fullmäktigesammanträde” (bilaga 8)

att avslå Niklas Aronssons yrkande avseende
kapitel 3,
att bifalla Stefan Carlssons yrkanden avseende
kapitel 3,
att bifalla Stefan Carlssons yrkanden avseende
kapitel 5,
att avslå Sofie Blombäcks yrkande avseende
kapitel 6 med votering,
att bifalla Stefan Carlssons yrkanden avseende
kapitel 6 med votering,
att anta det framvaskade förslaget till reviderad
stadga för Göta studentkår i första läsningen
samt
att bifalla Sofie Blombäcks yrkan rörande
paragrafnumrering.

Kapitel 4
Kapitel 5
Stefan Carlsson,
samhällsvetarsektionen, yrkar:
att 5:5, Kallelse, får lydelsen
”Kårstyrelsen sammanträder på kallelse
från kårordförande. Kallelse till
sammanträde ska skickas ut till
styrelsen senast tio veckodagar före
sammanträdet. Dagordningar och övriga
styrelsehandlingar ska förmedlas senast
tre veckodagar före sammanträdet.
Kallelse ska anslås offentligt”. (bilaga 8)
samt
att 5:11 Meddelande av beslut, får
lydelsen ”Justerat protokoll från
styrelsemöte ska anslås offentligt senast
två veckor efter respektive styrelsemöte”
(bilaga 8)
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Kapitel 6
Fullmäktige diskuterade eventuella
konsekvenser av en ändring i stadgan
till att sektionerna svarar inför
kårstyrelsen istället för inför fullmäktige.
Stefan Carlsson,
samhällsvetarsektionen, yrkar:
att 6:6, Uppgifter, ersätta ”kårstyrelsen”
med ”fullmäktige”. (bilaga 9)
Votering begärd .
Sofie Blombäck, doktorandsektionen,
yrkar:
att under punkt 6:6 stryka sista
meningen. (bilaga 10)
Votering begärd.
Kapitel 7
Kapitel 8
Fullmäktige diskuterade revideringen av
kapitlet.
Kapitel 9
Fullmäktige diskuterade revideringen av
kapitlet.
Kapitel 10
Kapitel 11
Fullmäktige diskuterade revideringen av
kapitlet.
Kapitel 12
Kapitel 13
Sofie Blombäck, doktorandsektionen,
yrkar:
att stadgans paragrafnumrering
konsekvensändras (bilaga 11)
4.4

Revidering av sektionernas
arbetsordningar
Föredragande: Emelie Arnesson

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

Fullmäktige beslutar
att godkänna de reviderade arbetsordningarna
med följande ändringar:
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Fullmäktige diskuterade förslaget till
revidering av sektionernas
arbetsordningar.
Tobias Olausson, IT-sektionen, yrkar:
att sektionernas arbetsordningar
språkgranskas efter att de revideras.
(bilaga 12)

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

1. Arbetsordningarna konsekvens ändras
efter stadgan
2. Lägga till ”Upprätta förslag till en budget
för sektionen som sedan ska fastslås av
kårstyrelsen”, i samtliga arbetsordningar
under kap 4 Sektionsstyrelsen.
3. Stryka begreppet betalande medlem.
4. Lägga till: ”Vid oenigheter avgör
sektionsstyrelsen frågan.” i
Naturvetarsektionens arbetsordning
under 5.2 och Samhällsvetarsektionens
arbetsordning under 7.2.
5. Stryka begreppet sektionsföreningar.
6. Stryka texten under rubriken Äskningar
och ersatta med en hänvisning till Götas
studentkårs Regler för äskningar.
7. Lägga till ett kapitel om
sektionskommittéer i
Humanistsektionens arbetsordning.
8. Stryka kap 8 Val av
studentrepresentanter i
Humanistsektionens arbetsordning.
9. Ändra antalet möten under 4.2 Möten i
Naturvetarsektionens arbetsordning till
var fjärde vecka.
10. Stryka sista stycket under 4.3
Beslutsgång i Naturvetarsektionens
arbetsordning.
11. Stryka meningen ”Kallelse samt kopia
på protokollet skall sändas till
studentgruppens kontaktperson i
styrelsen samt till naturvetarsektionens
ordförande” i Naturvetarsektionens
arbetsordning
12. Stryka meningen ”Sektionen bör sträva
efter att ha ett medlemsmöte per termin”
under rubriken Medlemsmöten i
Naturvetarsektionens arbetsordning.
13. Stryka 9.1 Sektionsvalberednings
uppgifter i Utbildningsvetenskapliga
sektionens arbetsordning
14. Stryka två stycken under 7.1
Sammansättning i
Samhällsvetarsektionens arbetsordning
15. Ändra antalet möten under 4.2 Möten i
IT-sektionens arbetsordning till var
fjärde vecka.
16. Ändra formuleringen i texten under
rubriken 6. Medlemsmöte i ITsektionens arbetsordning
17. Byta rubrik på 4.2 Beslutsgång till
beslutsordning i doktorandsektionens
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arbetsordning.
18. Godkänna de språkliga ändringarna i
samtliga arbetsordningar samt
att bifalla Tobias Olaussons yrkande.
4.5

Regler för kårföreningar

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Niklas Aronsson

att bifalla Marie Normans yrkande om streck i
debatten,

Fullmäktige diskuterade ärendet. De
menar att gällande krav på
kårmedlemskap måste en avvägning
mellan för- och nackdelar göras. Likaså
diskuterade fullmäktige kårföreningars
användande av Göta studentkårs
logotype.
Stefan Carlsson,
samhällsvetarsektionen, yrkar:
att Kravet på att kårföreningars
styrelseledamöter också ska vara
kårmedlemmar stryks ur Göta
studentkårs regler för kårföreningar.
(bilaga 13)
Votering begärd.
Lisa Holmquist, samhällsvetarsektionen,
Nathalie Norberg, ordförande
samhällsvetarsektionen, och Mikael
Modin, humanistsektionen, yrkar:
att sista meningen att ”nyttja Göta
studentkårs logotype […] verksamhet”
ska tas bort från rättigheter, och läggas
in under skyldigheter med lydelsen
(Götas kårföreningar har skyldigheter
att) ”använda Göta studentkårs logotyp i
samband med arrangemang som riktar
sig till Göta studentkårs medlemmar”.
och som är förenliga med Göta
studentkårs styrdokument. (bilaga 14)
loggan.

att avslå Stefan Carlssons yrkande med
votering,
att avslå Lisa Holmquist, Nathalie Norberg och
Mikael Modins yrkande med votering,
att bifalla Hampus Haara och Ulrika Enanders
yrkande,
att fastställa Regler för kårföreningar i enlighet
med det framvaskade förslaget,
Stefan Carlsson, samhällsvetarsektionen inkom
med en reservation:
Jag reserverar mig mot beslutet att anta Regler
för kårföreningar då jag inte kan ställa mig
bakom kravet på att kårföreningars
styrelseledamöter också ska vara
kårmedlemmar (bilaga 16)
att alla nuvarande kårföreningar förlorar sin
status som kårförening från och med sista
fullmäktigemöte för verksamhetsår 2010/11
förutsatt att de inte ansökt om och beviljats
status som kårförening i enlighet med Göta
studentkårs regler för kårföreningar samt
att kårstyrelsen uppdras att informera
nuvarande kårföreningar om fullmäktiges beslut.

Votering begärd.
Marie Norman, kårstyrelsen, yrkar på
streck i debatten.
Hampus Haara, IT-sektionen, och Ulrika
Enander, humanistsektionen, yrkar:
att ändra sista punkten under ”Krav på
kårföreningar” till lydelsen under
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”Kårmedlemskap” som börjar ”Dessutom
skall alla styrelseledamöter i
föreningen…”. Fotnoten 3 i lydelsen ska
följa med. (bilaga 15)
4.6

5
5.1

Valberedningens arbetsordning

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Ragnar Widebrant

att bifalla Sofie Blombäck yrkanden samt

Sofie Blombäck, doktorandsektionen,
yrkar:
att som ny punkt lägga till (som ny sjätte
punkt) ”Valberedningen skall i
rekryteringsprocessen beakta att de
personer som ska väljas ska vara
representanter för Göta studentkår och
därför måste dela studentkårens
värdegrund. Valberedningen bör också
beakta eventuella andra engagemang
och uppdrag som kan komma i konflikt
med uppdraget för Göta studentkår”.
samt
att dokumentet språkgranskas. (bilaga
17)

att anta valberedningens arbetsordning med
Sofies tillägg.

Diskussionsärenden
Vision för Göta studentkår
Föredragande: Gustav Öberg
Fullmäktige fick tre förslag på vision
presenterade för sig. Det förslag de
föredrog var:
Att studietiden ska vara trygg och rolig,
samt att alla studenter ska känna
gemenskap i studentkåren och få ett
försprång i livet även efter studierna.
Fullmäktige önskade att visionen bör
kompletteras med något om utbildning,
Göta studentkårs ledord och om
arbetslivet/arbetsmarknad.
Styrelsen tar med sig fullmäktiges
kommentarer och kommer med ett nytt
förslag.
Tanken är att visionen ska
konkretiseras i ett antal mål och delmål,
och att strategier för att nå dessa mål
formuleras. Fullmäktige förde en
diskussion kring mål utifrån Chalmers
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studentkårs mål.
Chalmers studentkårs mål är:
”Alla medlemmar skall:
1. kunna tillgodogöra sig sin
utbildning
Bra. Det bör också finnas med att
själva utbildningen ska vara bra.
2. vara väl förberedda för arbetslivet
Bra.
3. ha tillgång till bostad under sin
Chalmerstid
Bra.
4. kunna köpa kursmaterial till låga
priser
För snävt ställt mål. Exempel på bättre
formuleringar skulle vara goda
ekonomiska villkor eller hanterbara
kostnader.
5. kunna äta en prisvärd måltid på
eller i omedelbar närhet till skolan
Inget bra mål. Bättre att sammanföra
mål 4 och 5.
6. vara socialt, rättsligt, ekonomiskt
och fysiskt trygga under sin
Chalmerstid
7. ha möjlighet till personlig utveckling
utöver studierna
(6 och7) Bra, men man kan lyfta ut
ekonomin. Bör finnas något om god
studiesocial miljö.
8. känna sig hemma och kunna
umgås med sina vänner i Chalmers
Studentkår.
Bra, eventuellt en bredare beskrivning,
till exempel ”kårgöteborg”.
Fullmäktige saknar skrivelse om
studentinflytande, om studenters
möjlighet att påverka sin utbildning och
sin situation på universitetet.
5.3

Verksamhetsplan 2011/2012
Föredragande: Klara Gustafsson
Fullmäktige lämnar sina kommentarer
till styrelsen skriftligen.

6

Övriga frågor
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7
7.1

Mötets avslutande
Mötesutvärdering
Mötesutvärdering genomförs.

7.2

Mötets avslutande
Christina Dackling avslutade mötet
20.55.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Christina Dackling

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Petér Thót

Cajsa Johansson
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