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Fullmäktigemöte 3 verksamhetsåret 2011/12 
 
 
Datum: 2011-11-23 
Tid: 
Plats: 

Kl. 16.30-20.11 
Sal T302, Gamla Hovrätten, Olof Wijksgatan 6 

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

 
§ Ärende Beslut/åtgärd 

 
1 Preliminärer  
   

1.1 Mötets öppnande och behöriga 
utlysande 
 
Patrik Andersson öppnade 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 
Fullmäktige beslutar 
 
att välja Hannah Saldert, 
samhällsvetarsektionen, och Peter Wejmo, 
humanistsektionen, till justerare tillika 
rösträknare och 
 
att justering av protokoll skall ske senast 2011-
12-14. 

   
1.4 Avsägelse och fyllnadsval 

 
Inga avsägelser till fullmäktige 
föreligger 
  

Fullmäktige beslutar 
 
att lämna punkten. 
 
 
 

   
1.5 Justering av röstlängd 

 
Röstlängden justerades och 15 av 25 
ledamöter är närvarande.  

Fullmäktige befinns beslutmässigt. 

   
1.6 Adjungeringar Fullmäktige beslutar 

 
att mötet ska vara öppet. 

   
1.7 Godkännande av föredragningslistan 

 
Fullmäktige beslutar 
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 att godkänna föredragningslistan. 
   

1.8 Stuttid i dag Fullmäktige beslutar 
 
att sikta på klockan 20.55 som sluttid. 

 
 

2 Rapporter  
   

Ann Karlsson ankom till mötet 16.43 
   

2.1 Rapport från kårstyrelsen 
 
Föredragande: Tobias Olausson 
 
En kompletterande rapport från 
naturvetarsektionen delas ut på mötet. 
Fullmäktige önskar ta del av den 
pågående utredningen av Göta 
studentkårs mottagningsverksamhet så 
snart den är färdig. 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 

   
2.2 Beslutsuppföljning 

 
Föredragande: Ulrika Enander 

 Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 

   
1.7 Godkännande av föredragningslistan 

 
Styrelsen föreslår att § 3.1 Val till 
doktorandsektionen behandlas före § 
2.3 Avsägelser sektionsstyrelser. 

Fullmäktige beslutar 
 
att öppna 1.7 samt 
 
att godkänna föredragningslistan med 
föreslagen ändring 

  
 

 

3 Valärenden  
   

3.1 Val till doktorandsektionen  
 
Föredragande: Tobias Olausson 
 
Tobias Olausson presenterar Kajsa 
Nalin. 
 
Tobias Olausson, kårstyrelsen, yrkar:  
att valet tas med acklamation. 
 
Mathilda Bränfeldt, 
naturvetarsektionen, yrkar: 
att punkten direktjusteras.  

Fullmäktige beslutar 
 
att ta valet med acklamation, 
 
att välja Kajsa Nalin som ledamot i 
doktorandsektionens styrelse samt 
 
att punkten direktjusteras. 

  
 

 

2.3 Avsägelser sektionsstyrelser 
 

Fullmäktige beslutar 
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Föredragande: Jeanette Drotz 
 
Tre avsägelser har inkommit:  
Linn Kristoffersson, 
samhällsvetarsektionens styrelse 
(bilaga 2 och 3), 
Isadora Hellegren, 
samhällsvetarsektionens styrelse 
(bilaga 4) samt 
Tobias Olausson, doktorandsektionens 
styrelse (bilaga 5) 
 
Patrik Andersson, 
fullmäktigeordförande, yrkar: 
att avsägelserna tas i klump. 

att avsägelserna tas i klump samt 
 
att fastställa de inkomna avsägelserna 

   
2.4 Rapport om medlemsrekrytering 

 
Föredragande: Fredrik Hansson 
 
Fullmäktige diskuterade rapporten. 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 

   
2.5 Övriga rapporter 

 
Inga övriga rapporter föreligger. 

Fullmäktige beslutar 
 
att lämna punkten. 

 
 

4 Beslutsärenden  
   

4.1 Revidering av budget  
 
Föredragande: Suzanne Green 
 
Skillnaden mot den tidigare budgeten 
är att Pub- och eventkommittén nu 
finns med. 

Fullmäktige beslutar 
 
att fastställa den reviderade budgeten för Göta 
studentkår 2011/12. 

   
4.2 Revidering av stadgan i andra 

läsningen 
 
Föredragande: Sandra Schriefer 
 
Fullmäktige diskuterar förslaget till 
beslut. De framför önskemål om att 
förslagen till beslut inte skulle klumpats 
på det sätt som gjorts. De skulle hellre 
sett en mer tematisk koppling. 

Fullmäktige beslutar 
 
att anta ändringarna i 1:6, 2:1, 2:3, 3:6, 5:4, 
5:13, 5:17, 6:6, 6:7, 7:4, 9:1 och 11:4 samt 
 
att anta förslaget till reviderad stadga i en andra 
läsning 

   
4.3 Revidering av valordningen i andra 

läsningen 
 
Föredragande: Sandra Schriefer 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att anta förslaget till reviderad valordning i en 
andra läsning 
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Fullmäktige diskuterade valordningen. 
De föreslår att redaktionella ändringar 
görs i dokumentet. 

   
1.7 Godkännande av föredragningslistan 

 
Styrelsen föreslår att § 4.5 Nya 
kårföreningar och § 4.6 
Mottagningspolicy behandlas före § 4.4 
Ansvarsfrihet för Göta studentkårs 
styrelse och sektionsstyrelser 
2010/2011. 

Fullmäktige beslutar 
 
att öppna 1.7 samt 
 
att godkänna föredragningslistan med 
föreslagen ändring 

   
4.5 Nya kårföreningar 

 
Föredragande: Karolina Lioliou 
 
Efter att handlingarna skickats till 
fullmäktige, har Akademiska Kören 
uppfyllt alla kriterier för att bli en 
kårförening. Styrelsen yrkar: 
att fullmäktige beviljar Akademiska 
kören kårföreningsstatus  
 
Fullmäktige framför önskemål till 
styrelsen att vid framtida 
kårföreningsansökningar få ta del av 
mer material om den ansökande 
föreningen.  

Fullmäktige beslutar 
 
att bevilja Filosoffilmarna kårföreningsstatus 
samt 
 
att bevilja Akademiska kören kårföreningsstatus. 

   
4.6 Mottagningspolicy 

 
Föredragande: Karolina Lioliou 
 
Den av styrelsen föreslagna 
mottagningspolicyn har en ändring 
jämfört mot den liggande, att 
mottagningen ska verka rekryterande.  
 
Fullmäktige föreslår redaktionella 
ändringar i texten. 
 
Fullmäktige diskuterade 
mottagningspolicyn. Diskussionen 
landar i att Göta studentkår i framtiden 
kan komma att behöva en 
sponsringspolicy. 
 
Fullmäktige framför önskemål till 
styrelsen att även fadderkontrakten ses 
över. 

Fullmäktige beslutar 
 
att fastställa det reviderade förslaget av Göta 
studentkårs mottagningspolicy. 

   
Mötet ajourneras klockan 17.27. 
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Mötet återupptogs klockan 18.35. 
 
Måns Halling lämnade mötet klockan 18.35. 

   
4.4 Ansvarsfrihet för Göta studentkårs 

styrelse och sektionsstyrelser 
2010/2011 
 
Föredragande: Kårstyrelse och 
verksamhetsrevisorer för 2010/2011 
 
De av kårstyrelsen för 2010/2011 som 
närvarar presenterar sig.  
 
Suzanne Green inleder med att 
redogöra för de handlingar som 
inkommit. Den tidigare kårstyrelsen 
föredrar därefter punkten. 
 
Styrelsen yrkar: 
att lägga årsredovisningen till 
handlingarna,  
 
att lägga verksamhetsberättelsen till 
handlingarna samt 
 
att lägga den ekonomiska 
revisionsberättelsen till handlingarna 
(bilaga 6). 
 
Oskar Amund, samhällsvetarsektionen, 
yrkar: 
att bordlägga frågan om att lägga 
Årsredovisningen 2010/2011 samt 
revisionsberättelsen (bilaga 7). 
 
Niklas Aronsson och Mathilda Bränfeldt 
justerar ut sig för § 4.4. 
 
Patrik Andersson, 
fullmäktigeordförande inleder med att 
ställa Oskar Amunds yrkande mot 
avslag. Votering begärd.  

Fullmäktige beslutar 
 
att avslå Oskar Amunds yrkande med votering, 
 
att lägga årsredovisningen till handlingarna,  
 
att lägga verksamhetsberättelsen till 
handlingarna samt 
 
att lägga den ekonomiska revisionsberättelsen 
till handlingarna. 
 
Oskar Amund, samhällsvetarsektionen, inkom 
med en reservation (bilaga 8): 
Reservation vid 4.4 
 
Jag känner att jag inte kan lägga 
årsredovisningen 2010/2011 samt 
Revisionsberättelsen till handlingarna då vi fick 
dom på sittande möte. 
 
Jag reserverar mig alltså mot styrelsens första 
och tredje yrkande. 
 
Oskar Amund 

   
 
 

5 Diskussionsärenden  
   

5.1  Rekryteringspolicy 
 
Föredragande: Suzanne Green 
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Fullmäktige delar upp sig i smågrupper 
och diskuterar frågan. Därefter 
återsamlas fullmäktige och redogör för 
sina tankar. 
 
Ann Karlsson lämnade mötet 19.43. 

 
 

6 Övriga frågor  
   

6.1 Handlingarnas utformning 
 
Fullmäktige diskuterar de utskickade 
handlingarna. De önskar tydliga 
handlingar, bland annat bör 
förkortningar skrivas ut och i möjligaste 
mån undvikas.  
 
Tobias Olausson, styrelsen, väcker en 
ordningsfråga. Han yrkar: 
att Fredrik i kårstyrelsen tar på sig sin 
basker (bilaga 9). 
 
Fullmäktige diskuterade frågan. 
Votering begärd. 

Fullmäktige beslutar  
 
att bifalla yrkandet med votering 

 
 

7 Mötets avslutande  
   

7.1 Mötesutvärdering 
 
Mötesutvärdering genomförs.  

 

   
7.2 Mötets avslutande 

 
Patrik Andersson avslutade mötet 
klockan 20.11 

 

 
 
   
Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Patrik Andersson  Jeanette Drotz 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Hannah Saldert  Peter Wejmo 
 


