Sida 1/11

Fullmäktigeprotokoll
Konstituerande fullmäktigemöte verksamhetsåret 2011/12

Datum:
Tid:
Plats:
Kallade:
Närvarande:

§
1
1.1

2011-04-04
Kl. 16:57-21.52
Margaretha Hvitfeldts sal, hus C, Pedagogen
Göta studentkårs fullmäktige
Se separat närvarolista (bilaga 1)

Ärende

Beslut/åtgärd

Preliminärer
Mötets öppnande och behöriga
utlysande

Fullmäktige beslutar
att förklara mötet behörigen utlyst.

Fullmäktige och övriga närvarande
presenterade sig. Marie Norman,
styrelsen, höll i en kort information om
mötesformalia och mötesteknik.
Emelie Arnesson öppnade mötet
klockan 16:57.
1.2

Val av mötesordförande

Fullmäktige beslutar
att välja Caroline Öhman till mötesordförande.

1.3

Val av mötessekreterare.

Fullmäktige beslutar
att välja Jeanette Drotz till mötessekreterare.

1.4

Val av justerare tillika rösträknare
och justering av protokoll

Fullmäktige beslutar
att välja Camilla Wedin, doktorandsektionen,
och Lisa Holmquist, samhällsvetarsektionen, till
justerare tillika rösträknare och
att justering av protokoll skall ske senast 201104-20.

1.5

Avsägelse och fyllnadsval

Fullmäktige beslutar

Inkom Niklas Båmstedt,
naturvetarsektionen, med en avsägelse
(bilaga 2).

att fastställa den inkomna avsägelsen och
att Emma Åberg tar plats i fullmäktige för
naturvetarsektionen.

En reserv för naturvetarsektionen finns,
Emma Åberg.
1.6

Justering av röstlängd

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

Fullmäktige befinns beslutmässigt.
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Röstlängden justerades och 19 av 26
ledamöter är närvarande.
1.7

Adjungeringar

Fullmäktige beslutar
att mötet ska vara öppet.

1.8

3
3.1

Godkännande av föredragningslistan

Fullmäktige beslutar

Styrelsen yrkar:
att § 3.1 behandlas innan § 2.

att godkänna föredragningslistan med
föreslagna ändringar.

Beslutsärenden
Arbetsordning för fullmäktige

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Ragnar Widebrant

att bifalla Mathildas Bränfeldts yrkande med
votering,

Matilda Bränfeldt, naturvetarsektionen,
yrkar:
att andra meningen under punkten 2.1
stryks. (bilaga 3)
Styrelsen yrkar på avslag av Mathilda
Bränfeldts yrkande.

att anta fullmäktiges arbetsordning,
att punkten direktjusteras och
att granskning och redaktionella ändringar görs
av dokumentet.

Mathilda Bränfeldts yrkande ställs mot
avslag. Votering begärd.
Styrelsen yrkar:
att punkten direktjusteras.
Niklas Aronsson yrkar:
att granskning och redaktionella
ändringar görs av dokumentet.
Ali Ahmady, samhällsvetarsektionen, ankommer till mötet, injusteras.
Kim Nordlund, humanistsektionen, ankommer till mötet, injusteras.
21 ledamöter av 26 är nu närvarande.
2

Val

Peter Wejmo justerar ut sig för § 2.1 till § 2.5
2.1

Val av kårordförande tillika styrelsens
Ordförande

Fullmäktige beslutar
att valet tas med acklamation och

Föredragande: Valberedningen för
Göta studentkår

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

att välja Suzanne Staaf till kårordförande tillika
styrelsens ordförande för verksamhetsåret
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Valberedningen för Göta studentkår
förordar Suzanne Staaf till
kårordförande tillika styrelsens
ordförande för verksamhetsåret
2011/2012.

2011/2012.

Suzanne Staaf presenterar sig och
fullmäktige får möjlighet att ställa frågor
till kandidaten.
Mathilda Bränfeldt,
naturvetarsektionen, yrkar:
att valet tas med acklamation.
Markus Fey lämnar mötet, utjustering sker.
2.2

Val av en vice kårordförande med
ansvar för utbildningsfrågor, tillika
ledamot av kårstyrelsen

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Valberedningen för
Göta studentkår

att välja Tobias Olausson till vice kårordförande
med ansvar för utbildningsfrågor tillika
styrelseledamot för verksamhetsåret 2011/2012.

att valet tas med acklamation och

Valberedningen för Göta studentkår
förordar Tobias Olausson till vice
kårordförande med ansvar för
utbildningsfrågor tillika
styrelseledamot för verksamhetsåret
2011/2012.
Tobias Olausson presenterar sig och
fullmäktige får möjlighet att ställa frågor
till kandidaten.
Karl-Mikael Svensson,
doktorandsektionen, yrkar:
att valet tas med acklamation.
2.3

Val av en vice kårordförande med
ansvar för studiesociala frågor, tillika
ledamot av kårstyrelsen
Föredragande: Valberedningen för
Göta studentkår

Fullmäktige beslutar
att välja Karolina Lioliou till vice kårordförande
med ansvar för studiesociala frågor, tillika
styrelseledamot för verksamhetsåret 2011/2012.

Valberedningen för Göta studentkår
förordar Linnéa Solberg till vice
kårordförande med ansvar för
studiesociala frågor, tillika
styrelseledamot för verksamhetsåret
2011/2012.
Karolina Lioliou lyfter sig själv till

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
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posten.
Kandidaterna presenterar sig och
fullmäktige får möjlighet att ställa frågor
till dem.
Val sker med sluten omröstning, alla
närvarande ledamöter deltar i valet
(bilaga 4).
2.4

Val av övriga ledamöter av kårstyrelsen

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Valberedningen för
Göta studentkår

att bifalla Ali Ahmadys yrkande,
att valet tas med acklamation och

Valberedningen för Göta studentkår
förordar Ulrika Enander, Sandra
Schreifer, Fredrik Hansson och Lisa
Holmquist till övriga styrelseledamöter
för Göta studentkår verksamhetsåret
2011-2012.
Ali Ahmady, samhällsvetarsektionen,
yrkar:
att styrelseantalet ökas till 8 personer
(bilaga 5).

att välja följande personer till övriga
styrelseledamöter för Göta studentkår
verksamhetsåret 2011-2012:
Ulrika Enander,
Sandra Schreifer,
Fredrik Hansson,
Lisa Holmquist,
Linnéa Solberg.

Ali Ahmady nominerar Linnéa Solberg
till övrig styrelseledamot för Göta
studentkår verksamhetsåret 20112012.
De närvarande kandidaterna
presenterar sig och fullmäktige får
möjlighet att ställa frågor till dem.
Fullmäktige diskuterade antalet
ledamöter i styrelsen.
Mathilda Bränfeltd,
naturvetarsektionen, yrkar:
att valet tas med acklamation.
2.5

Val av två verksamhetsrevisorer

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Valberedningen för
Göta studentkår

att valet tas med acklamation,

Valberedningen för Göta studentkår
förordar Emelie Hultberg och Karolina
Loiloiu till verksamhetsrevisorer för
verksamhetsåret 2011/2012

att välja Emilie Hultberg till verksamhetsrevisor
för verksamhetsåret 2011/2012,
att valet tas med acklamation samt
att välja Stefan Carlsson till verksamhetsrevisor
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Karolina Lioliou drar tillbaka sin
kandidatur som verksamhetsrevisor

för verksamhetsåret 2011/2012.

Emelie Hultberg presenterar sig och
fullmäktige får möjlighet att ställa frågor
till kandidaten.
Mathilda Bränfeltd,
naturvetarsektionen, yrkar:
att valet tas med acklamation.
Klara Gustafsson nominerar Stefan
Carlsson till verksamhetsrevisor för
Göta studentkår verksamhetsåret
2011/2012.
Stefan Carlsson presenterar sig och
fullmäktige får möjlighet att ställa frågor
till kandidaten.
Mathilda Bränfeltd,
naturvetarsektionen, yrkar:
att valet tas med acklamation.
2.6

Val av godkänd ekonomisk revisor

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Maria Eriksson

att ta valet med acklamation samt

Styrelsen för Göta studentkår förordar
Gunilla Lönnbratt från Öhrlings
PriceWaterhouseCoopers som
godkänd ekonomisk revisor.

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

Mathilda Bränfeltd,
naturvetarsektionen, yrkar:
att valet tas med acklamation.
2.7

Val av ordförande och övriga ledamöter
av doktorandsektionens styrelse
Föredragande: Klara Gustafsson

Fullmäktige beslutar
att vakantsätta posten som sektionsordförande
och de fem posterna som ledamöter i
doktorandsektionens sektionsstyrelse,
att tillträdande kårstyrelse får i uppdrag att till
höstens första fullmäktigemöte bereda
tillsättningen på sådant sätt att ett förslag till
sektionsordförande och sektionsstyrelse då finns
att ta ställning till.

2.8

Val av ordförande och övriga ledamöter
av humanistsektionens styrelse

Fullmäktige beslutar
att valet tas med acklamation,

Föredragande: Valberedningen för
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humanistsektionen
Valberedningen för humanistsektionen
förordar följande personer till
humanistsektionens styrelse
verksamhetsåret 2011/2012:
Thomas Hartvigsson, ordförande
Nicolas Gallardo, vice ordförande
Peter Weijmo
Mikael Modin
De närvarande kandidaterna
presenterar sig och fullmäktige får
möjlighet att ställa frågor till dem.
Valberedningen för humanistsektionen
yrkar:
att vakantsätta övriga poster i
humanistsektionens styrelse
verksamhetsåret 2011/2012.

att välja Thomas Hartvigsson till ordförande för
humanistsektionens styrelse verksamhetsåret
2011/2012,
att välja Nicolas Gallardo till vice ordförande för
humanistsektionens styrelse verksamhetsåret
2011/2012,
att välja följande personer till ledamöter av
humanistsektionens styrelse verksamhetsåret
2011/2012:
Peter Weijmo
Mikael Modin samt
att vakantsätta övriga platser i
humanistsektionens styrelse verksamhetsåret
2011/2012.

Mathilda Bränfeltd,
naturvetarsektionen, yrkar:
att valet tas med acklamation.
Seyed Ehsan Mohajerani justerar ut sig för § 2.9
2.9

Val av ordförande och övriga ledamöter
av IT-sektionens styrelse

Fullmäktige beslutar
att valet tas med acklamation,

Föredragande: Valberedningen för
ITsektionen
Valberedningen för IT-sektionen
förordar följande personer till ITsektionens styrelse verksamhetsåret
2011/2012:
Nena Stojova, ordförande
Eugene Groshev
Anton Shumeika
Ehsan Mohajerani
Leon Moosman

att välja Nena Stojova till ordförande för ITsektionens styrelse verksamhetsåret 2011/2012
samt
att att välja följande personer till ledamöter av
IT-sektionens styrelse verksamhetsåret
2011/2012:
Eugene Groshev
Anton Shumeika
Ehsan Mohajerani
Leon Moosman

De närvarande kandidaterna
presenterar sig och fullmäktige får
möjlighet att ställa frågor till dem.
Mathilda Bränfeltd,
naturvetarsektionen, yrkar:
att valet tas med acklamation.
2.10

Val av ordförande och övriga ledamöter
av naturvetarsektionens styrelse

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

Fullmäktige beslutar
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att valet tas med acklamation,
Föredragande: Valberedningen för
naturvetarsektionen
Valberedningen för naturvetarsektionen
förordar följande personer till
naturvetarsektionens styrelse
verksamhetsåret 2011/2012:
Mathilda Bränfeldt, ordförande
Johanna Olsson, vice ordförande
Sandra Johansson.
Karl-Mikael Svensson,
doktorandsektionen, yrkar:
att Alexandrine Svenmyr väljs in som
övrig ledamot i naturvetarsektionens
styrelse för verksamhetsåret 2011/2012
(bilaga 6).
Mathilda Bränfeldt,
naturvetarsektionen, yrkar:
att Klas Kärngren väljs till ledamot i
naturvetarsektionens styrelse för
verksamhetsåret 2011/2012 (bilaga 7).

att utse Mathilda Bränfeldt till ordförande för
naturvetarsektionens styrelse verksamhetsåret
2011/2012,
att utse Johanna Olsson till vice ordförande av
naturvetarsektionens styrelse verksamhetsåret
2011/2012,
att utse Sandra Johansson till ledamot av
naturvetarsektionens styrelse verksamhetsåret
2011/2012,
att utse Klas Kärngren till ledamot av
naturvetarsektionens styrelse verksamhetsåret
2011/2012 samt
att utse Alexandrine Svenmyr till ledamot av
naturvetarsektionens styrelse verksamhetsåret
2011/2012.

De närvarande kandidaterna
presenterar sig och fullmäktige får
möjlighet att ställa frågor till dem.
Karl-Mikael Svensson,
naturvetarsektionen, yrkar:
att valet tas med acklamation.
2.11

Val av ordförande och övriga ledamöter
av samhällsvetarsektionens styrelse

Fullmäktige beslutar
att valet tas med acklamation,

Föredragande: Valberedningen för
samhällsvetarsektionen
Valberedningen för
samhällsvetarsektionen förordar
följande personer till
samhällsvetarsektionens styrelse
verksamhetsåret 2011/2012:
Hannah Saldert, ordförande
Adam Sanker, vice ordförande
Emma Åberg
Isadora Hellegren
Andreas Abrahamsson
Kim Nordlund
Joakim Olsson
Linn Kristoffersson

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

att välja Hannah Saldert till ordförande för
samhällsvetarsektionens styrelse
verksamhetsåret 2011/2012,
att välja Adam Sanker till vice ordförande för
samhällsvetarsektionens styrelse
verksamhetsåret 2011/2012 samt
att välja följande personer till ledamöter av
samhällsvetarsektionen styrelse
verksamhetsåret 2011/2012:
Emma Åberg
Isadora Hellegren
Andreas Abrahamsson
Kim Nordlund
Joakim Olsson
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Lisa Holmquist,
samhällsvetarsektionen, nominerar
Oskar Amund till ledamot av
samhällsvetarsektionens styrelse
verksamhetsåret 2011/2012.

Linn Kristoffersson
Oskar Amund

De närvarande kandidaterna
presenterar sig och fullmäktige får
möjlighet att ställa frågor till dem.
Linnéa Solberg, naturvetarsektionen,
yrkar:
att valet tas med acklamation.
2.12

Val av ordförande och övriga ledamöter
av utbildningsvetenskapliga sektionens
styrelse

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Valberedningen för
utbildningsvetenskapliga sektionen

att välja Ann Bergström till ordförande för
utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse
verksamhetsåret 2011/2012,

Valberedningen för
utbildningsvetenskapliga sektionen
förordar följande personer till
utbildningsvetenskapliga sektionens
styrelse verksamhetsåret 2011/2012:
Ann Bergström, ordförande
Cajsa Johansson, vice ordförande
Emelie Schelin
Torbjörn Nyberg
Linnea Lundblom
Kajsa Lindholm
Simon Lorentzon.

att valet tas med acklamation,

att välja Cajsa Johansson till vice ordförande för
utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse
verksamhetsåret 2011/2012 samt
att välja följande personer till ledamöter av
utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse
verksamhetsåret 2011/2012:
Emelie Schelin
Torbjörn Nyberg
Linnea Lundblom
Kajsa Lindholm
Simon Lorentzon.

De närvarande kandidaterna
presenterar sig och fullmäktige får
möjlighet att ställa frågor till dem.

Linnéa Solberg, naturvetarsektionen,
yrkar:
att valet tas med acklamation.
2.13

Val av valberedning

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Karolina Lioliou

att valet tas med acklamation samt

Mathilda Bränfeltd presenterade Malin
som inte är närvarande.

att välja Malin Fredricsson till valberedningen för
Göta studentkår verksamhetsåret 2011/2012.

Mathilda Bränfeltd,
naturvetarsektionen, yrkar:
att valet tas med acklamation.

Göta studentkår
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3
3.2

Beslutsärenden forts
Medlemsavgift 2011/2012

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Emelie Arnesson

att sätta Göta studentkårs medlemsavgift för
verksamhetsåret 2011/2012 till 120 kr per
termin,

Fullmäktige diskuterade ärendet.

att sätta Göta studentkårs medlemsavgift för
verksamhetsåret 2011/2012 till 200 kr för helår,
att sätta Göta studentkårs medlemsavgift för
stödmedlemmar för verksamhetsåret 2011/2012
till 120 kr per termin samt
att sätta Göta studentkårs medlemsavgift för
stödmedlemmar för verksamhetsåret 2011/2012
till 200 kr för helår.

Kim Nordlund justerar ut sig 20:35.
Markus Fey justerar in sig.
Ann Karlsson justerar ut sig under § 3.3 21:05.

3.3

Preliminär budget 2011/2012

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Gustav Öberg

att bifalla Niklas yrkande,

Gustav Öberg redogör för budgeten i
stora drag och för styrelsens tankar
bakom den. Fullmäktige diskuterade
budgeten.

att avslå Alis yrkande,

Ali Ahmady, samhällsvetarsektionen,
yrkar:
att Göta studentkår ser över att ha en
heltidsanställd som jobbar 100 % med
arbetsmarknadsdagar (bilaga 8).

att sätta Göta studentkårs arvoderingsnivå till
16000 kr per månad för 100 % arvodering
verksamhetsåret 2011/2012,

Fullmäktige diskuterar
arbetsmarknadsdagar,
anställd/arvoderad, ideellt
engagemang.

att anta det framvaskade budgetförslaget för
verksamhetsåret 2011/2012,

att arvoderingsnivån justeras enligt KPI per den
2011-06-30 samt
att anta det framvaskade budgetförslaget för
verksamhetsåret 2011/2012.

Niklas Aronsson,
utbildningsvetenskapliga sektionen,
yrkar:
att not 17 ändras till Central
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äskningspott varav hälften är vigd åt
verksamhetsbidrag till och äskningar
från kårföreningar. Ej takbelopp (bilaga
9).
Styrelsen yrkar avslag på Ali Ahmadys
respektive Niklas Aronssons yrkanden.
Ali Ahmadys yrkande ställs mot avslag.
Niklas Aronssons yrkande ställs mot
avslag.
3.4

Verksamhetsplan 2011/2012

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Marie Norman

att dra streck i debatten,

Styrelsen yrkar:
att språkgranskning och redaktionella
ändringar görs av dokumentet.

att avslå Markus Feys yrkande med votering,

Ali Ahmady, samhällsvetarsektionen,
yrkar:
att lägga till en tredje fokusfråga; verka
för att bättre bygga en koppling till
arbetsliv: Studentliv vs. Arbetsliv,
”Bygga en bro” (bilaga 10).

att anta den framvaskade förslaget till
verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011/12
samt
att språkgranskning och redaktionella ändringar
görs av dokumentet.

Styrelsen yrkar på avslag på Alis
Ahmadys yrkande.
Fullmäktige diskuterade
verksamhetsplanen och inkomna
yrkanden.
Niklas Aronsson,
utbildningsvetenskapliga sektionen,
yrkar:
att ändra nuv. punkt om
arbetsmarknadsdagar till Verka för att
alla studenter i Göta studentkår är väl
förberedda för arbetslivet (bilaga 11).
Niklas Aronsson,
utbildningsvetenskapliga sektionen,
yrkar:
att under organisationsutveckling,
Ekonomi, lägga till punkten: Utvärdera
formerna för de arbetsmarknadsdagar
som finns inom Göta studentkår för att
lägga en strategi framåt (bilaga 12).
Streck i debatten begärt.
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Markus Feyh, IT-sektionen yrkar:
att lägga till fokusfråga tre: Increase
Student Services; Provide more
services to students so every student
has a better student life, through pubs,
bookstores, organizations, work fairs
and greater collaboration with industry.
This will ultimately increase how
near the student union is to students,
and increase the sustainability of the
union (bilaga 13).
Styrelsen jämkar sig med Niklas
Aronssons båda yrkanden.
Ali Ahmady jämkar sig med Niklas
Aronssons yrkande. Därmed faller Ali
Ahmadys yrkande.
Markus Feyhs yrkande ställs mot
avslag. Votering begärd.

4
4.1

Mötets avslutande
Mötesutvärdering
Mötesutvärdering genomförs.

4.2

Mötets avslutande
Caroline Öhman avslutade mötet
klockan 21.52.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Caroline Öhman

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Camilla Wedin

Lisa Holmquist
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