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Fullmäktigesammanträde
Protokoll
Fullmäktige 4 verksamhetsåret 2017/18

Datum:
Tid:
Plats:
Kallade:
Närvarande:

2018-02-26
Kl. 16.30–21.00
[Lingsalen, Studenternas hus]
Göta studentkårs fullmäktige, kallelse@gota.gu.se, verksamhetsrevisorer,
kårstyrelsen 17/18
Göta studentkårs kårstyrelse
Fullmäktigeledamöter*
Gräsrötterna*
Lyrikerna*
Paddingtons vänner*
- Se bilaga 1 för fullständig röstlängd

Bilagor:

Bilaga 1: röstlängd
* = Röstberättigad

§

Ärende

1

Preliminärer

1.1

Beslut/åtgärd

Mötets öppnande och behöriga
utlysande

Fullmäktige beslutar
att anse mötet behörigen utlyst.

Föredragande: Nora Myrne Widfors
Nora Myrne Widfors öppnar mötet 16:38.
1.2

1.3

1.4

Val av mötesordförande

Fullmäktige beslutar

Kårstyrelsen föreslår
att välja Karin Bylund till mötesordförande.

att välja Karin Bylund till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Fullmäktige beslutar

Kårstyrelsen föreslår
att välja Anneli Arohlén till
mötessekreterare.

att välja Anneli Arohlén till mötessekreterare.

Val av rösträknare samt justering av
protokoll

Fullmäktige beslutar

Mötesordförande föreslår
att välja Vincent Lekblad och Linnéa
Carlsson till rösträknare samt justerare av
dagens protokoll.
1.5

Avsägelser och fyllnadsval

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

att välja Vincent Lekblad och Linnéa
Carlsson till rösträknare samt justerare av
dagens protokoll.

Fullmäktige beslutar

031-708 44 40
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att behandla avsägelsen.

Det har inkommit en avsägelse som inte
kommit med handlingarna.

Fullmäktige beslutar
Följande ledamöter har avsagt sig sin plats
i fullmäktige 16/17:

att godkänna avsägelsen.

Hektor Löfgren
Kårstyrelsen föreslår
att behandla avsägelsen.
1.6

1.7

1.8

1.9

Justering av röstlängd

Fullmäktige beslutar

Röstlängden fastställs genom
presentations- och pronomenrunda.

att fastställa röstlängden till 11 stycken
röstberättigade ledamöter.

Mötesordförande föreslår
att fastställa röstlängden till 11 stycken
röstberättigade ledamöter.

Se bilaga 1 för fullständig röstlängd.

Adjungeringar

Fullmäktige beslutar

Kårstyrelsen föreslår
att hålla ett öppet möte för alla Göta
studentkårs medlemmar.

att hålla ett öppet möte för alla Göta
studentkårs medlemmar.

Godkännande av föredragningslistan

Fullmäktige beslutar

Kårstyrelsen föreslår
att godkänna föredragningslistan.

att godkänna föredragningslistan

Föregående mötesprotokoll

Fullmäktige beslutar
att lämna punkten på grund av att
föregående protokoll ej är justerat.

1.10

Sluttid idag

Fullmäktige diskuterar sluttid

Mötesordförande föreslår
att sluttid för mötet fastställs till 21:00

Fullmäktige beslutar
att fastställa sluttid för mötet till 21:00

2
2.1

Rapporter
Arvoderaderapporter

Handlingarna diskuteras.

Föredragande: Jesper Anttila

Fullmäktige beslutar
att lägga rapporterna till handlingarna.

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg
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2.2

Beslutsuppföljning

Jesper Anttila informerar om
beslutsuppföljningsmallen.

Föredragande: Jesper Anttila
Fullmäktige diskuterar och ställer frågor.
Fullmäktige beslutar
att lägga beslutsuppföljningsrapporten till
handlingarna.
2.3

Rapport från Arbetsmiljöutskottet
Föredragande: AMU

AMU föredrar sin rapport de genomfört
angående arbetsmiljön bland Göta
studentkårs heltidsarvoderade.
Fullständig rapport finns bifogad med
handlingarna för fullmäktige 4.
Fullmäktige beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

2.4

4
4.1

Kvartalsrapport och budget

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Nora Myrne Widfors

att lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsärenden
Revidering av budget

Kårstyrelsen yrkar

Föredragande: Nora Myrne Widfors

att fastställa den reviderade budgeten enligt
liggande förslag.
Fullmäktige beslutar
att fastställa den reviderade budgeten enligt
liggande förslag.

4.2

Paus

17:21–17:26

Proposition – Stadgeändring
organisationssekreterare

Fullmäktige diskuterar stadgeändringen.

Föredragande: Nora Myrne Widfors och
Jesper Anttila

Problem lyfts angående att förslaget till
stadgeändringen är otydlig i sin nuvarande
form.
En representant från
organisationsförändringsgruppen lyfter att de
inte har ansett det rimligt att specificera
arbetsuppgifter i stadgan.
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Kårstyrelsen drar tillbaka sitt yrkande om
stadgeförändring.
ORDNINGSFRÅGA I
Axel Andersson yrkar
att adjungera mötet i 10 minuter.
Fullmäktige beslutar
att bifalla Axel Anderssons yrkande om att
adjungera mötet i 10 minuter.
Mötet adjungeras i tio minuter.
Mötet öppnas igen 18:03
Edwin Fondén yrkar (1) på
att lyfta ursprungsförslaget om stadgeändring
från kårstyrelen samt ändra originalförslaget
angående punkt 3:5 till:
”Kårstyrelsens presidium bestående av;
kårordförande tillika styrelsens ordförande
samt två vice ordförande tillika
styrelseledamöter i kårstyrelsen”
Nora Myrne Widfors yrkar (1) på
att ändra punkt 3:5 till:
”Kårstyrelsens presidium bestående av;
kårordförande tillika styrelsens ordförande,
en vice kårordförande tillika ledamot av
kårstyrelsen samt en
organisationssekreterare tillika ledamot
av kårstyrelsen”
Samt ändra punkt 5:2 till:
”Kårstyrelsen består av ordförande, en vice
ordförande, en
organisationssekreterare och övriga
ledamöter”.
Nora Myrne Widfors yrkar (2) på
att ändra punkt 3:5 till:
”Kårstyrelsens presidium bestående av;
kårordförande tillika styrelsens ordförande,
en vice kårordförande tillika ledamot av
kårstyrelsen samt en tredje presidial tillika
ledamot av kårstyrelsen”
Samt ändra punkt 5:2 till:
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”Kårstyrelsen består av kårpresidiet och
övriga ledamöter”.
ORDNINGSFRÅGA II
Axel Andersson yrkar på streck i debatten.
Fullmäktige beslutar
att bevilja Axel Anderssons yrkande om
streck i debatten.
Axel Andersson yrkar på att fullmäktige skall
rösta om ifall en förändring skall ske
överhuvudtaget.
Kontrapropositionsvotering - först röstar
fullmäktige om vilket förslag de tycker är bäst
av de liggande förslaget.
Förslag till beslut:
Edwin Fondéns yrkande 1: En ordförande,
två vice ordförande.
Nora Myrne Widfors yrkande 1: En
ordförande, en vice ordförande, en
organisationssekreterare.
Nora Myrne Widfors yrkande 2: En
ordförande, en vice ordförande, en tredje
presidial.
Fullmäktige beslutar
att bifalla Noras Myrne Widfors yrkande (1)
”En ordförande, en vice ordförande, en
organisationssekreterare”.
Därefter röstar fullmäktige om de skall bifalla
eller avslå förslaget.
Fullmäktige beslutar
att bifalla förslaget.
Tillägg: Edwin Fondén yrkar på
att delegera till Kårstyrelsen att utveckla
utkastet om arbetsfördelning till ett färdigt
dokument som grund för valberedningens
arbete.
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Fullmäktige beslutar
att bifalla yrkandet.
Protokollanteckning: Sara Bergh reserverar
sig mot beslutet.

4.3

MATPAUS

Mötet adjungeras till 19:32

Proposition – Entledigande av
fullmäktigeledamöter –
Stadgerevidering

Kårstyrelsen yrkar

Föredragande: Nora Myrne Widfors

att lägga till punkt 3:24 i stadgan
Punkt 3:24 lyder ”Om fullmäktigeledamot
inte närvarar på två fullmäktigemöten
i rad utan att ge en
god förklaring till frånvaron, anses
denne automatiskt entledigad.
Detsamma gäller om ledamot inte
svarar på, för presidiet möjliga,
kontaktförsök fram till en vecka innan
fullmäktigemöte två.
Fullmäktigeledamoten ska då
ersättas med nästa person på sin
lista om denne tillhör en sådan,
annars med nästa person från
ersättningslistan. Om det inte finns
någon ersättare justeras storleken på
Fullmäktige.”
Diskussion förs kring punkten.
Henrik Moldén yrkar på
att ändra kårstyrelsens formulering till:
att punkt 3:24 lyder: ”Om fullmäktigeledamot
inte närvarar på två fullmäktigemöten i rad
utan att ge en god förklaring till
frånvaron, kan dessa entledigas av
fullmäktige. Detsamma gäller om ledamot
inte svarar på, för presidiet möjliga,
kontaktförsök fram till en vecka innan
fullmäktigemöte två. Fullmäktigeledamoten
ska då ersättas med nästa person på sin lista
om denne tillhör en sådan, annars med nästa
person från ersättningslistan. Om det inte
finns någon ersättare justeras storleken på
Fullmäktige.”
Vidare diskussion kring punkten förs av
fullmäktige.
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Kårstyrelsen yrkar på
att ändra kårstyrelsens första formulering till:
”Om fullmäktigeledamot inte närvarar på två
fullmäktigemöten i rad utan att ge en god
förklaring till frånvaron, kan dessa
entledigas av kårstyrelsen. Detsamma
gäller om ledamot inte svarar på, för presidiet
möjliga, kontaktförsök fram till en vecka innan
fullmäktigemöte två. Fullmäktigeledamoten
ska då ersättas med nästa person på sin lista
om denne tillhör en sådan, annars med nästa
person från ersättningslistan. Om det inte
finns någon ersättare justeras storleken på
Fullmäktige.”
Fullmäktige beslutar
att fullmäktigeledamöter skall kunna
entledigas automatiskt.
Fullmäktige beslutar
att fullmäktigeledamöter skall få entlediga
fullmäktigeledamöter.
Fullmäktige beslutar
att fastställa förslaget.
4.4

Proposition – Intern samordning –
stadgerevidering
Föredragande: Jesper Anttila

Kårstyrelsen yrkar
att under §3:5 stryka Intern samordning
från beslut som ska tas under
konstituerande fullmäktigesammanträde
Fullmäktige beslutar
att bifalla yrkandet.

4.5

Proposition – Justering av
fullmäktigeprotokoll

Kårstyrelsen yrkar på
att protokollen tas i klump

Föredragande: Jesper Anttila
att följande protokoll anses justerade:




Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

Fullmäktigesammanträde 7,
verksamhetsåret 11/12
Fullmäktigesammanträde 3,
verksamhetsåret 13/14
Fullmäktigesammanträde 4,
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verksamhetsåret 13/14
Fullmäktigesammanträde 5,
verksamhetsåret 14/15
Fullmäktigesammanträde 6,
verksamhetsåret 14/15
Fullmäktigesammanträde 2,
verksamhetsåret 15/16
Fullmäktigesammanträde 2,
verksamhetsåret 16/17
Fullmäktigesammanträde 3,
verksamhetsåret 16/17
Fullmäktigesammanträde 5,
verksamhetsåret 16/17

att direktjustera punkten.
Fullmäktige beslutar
att bifalla kårsstyrelsens yrkande.
Fullmäktige beslutar
att direktjustera punkten.
4.6

FUM’s arbetsmiljöutskotts
handlingsplan
Föredragande: Sara Bergh

AMU föreslår fullmäktige
att
 Permanentera Arbetsmiljöutskottet
som ett utskott inom Göta
studentkårs fullmäktige.


Arbetsmiljöutskottets syfte är att
bevaka och främja Göta studentkårs
heltidsarvoderades arbetsmiljö.



Ledamöter från Fullmäktige väljs till
Arbetsmiljöutskottet vid
Konstituerande
fullmäktigesammanträde.



Arbetsbeskrivning för
arbetsmiljöutskottet tas fram av
nuvarande arbetsmiljöutskott
tillsammans med kårstyrelsen.

Diskussion kring punkten förs.
Sara Bergh drar tillbaka
ursprungsyrkandet
Sara Bergh yrkar på
att ändra ursprungsyrkandet till
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Permanentera Arbetsmiljöutskottet
som ett utskott inom Göta
studentkårs fullmäktige



Arbetsmiljöutskottets syfte är att
bevaka och främja Göta studentkårs
heltidsarvoderades arbetsmiljö



Ledamöter från Fullmäktige väljs till
arbetsmiljöutskottet vid
Fullmäktigesammanträde 1



Arbetsbeskrivning för
arbetsmiljöutskottet tas fram av
nuvarande arbetsmiljöutskott
tillsammans med kårstyrelsen

Fullmäktige beslutar
att permanentera arbetsmiljöutskottet.
Fullmäktige beslutar
att arbetsmiljöutskottets syfte är att bevaka
och främja Göta studentkårs
heltidsarvoderades arbetsmiljö.
Fullmäktige beslutar
att ledamöter från Fullmäktige väljs till
Arbetsmiljöutskottet vid
Fullmäktigesammanträde 1.
Fullmäktige beslutar
att arbetsbeskrivning för arbetsmiljöutskottet
tas fram av nuvarande arbetsmiljöutskott
tillsammans med kårstyrelsen.
Fullmäktige beslutar
att bifalla yrkandet.
4.7

Motion – definition av begreppet
studieplats
Föredragande: Edwin Fondén

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

Samhällsvetarsektionens styrelse yrkar på
att
 Göta Studentkår ska anta det
bifogade dokumentet ”Definition
Studieplats” som sitt eget

Samtliga sektioner ska se över sin
användning av ordet och rätta sig
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efter den nya definitionen


Dokumentet skickas vidare till
Göteborgs Universitets Studentkårer
(GUS)

Kårstyrelsen yrkar (1) på
att införa definition av studieplats under
rubriken Studiemiljö i Göta studentkårs
åsiktsdokument.
Kårstyrelsen yrkar (2) på
att återremittera motionen till motionärerna.
Edwin Fondén jämkar sig med kårstyrelsens
yrkande (1).
Diskussion kring punkten förs.
Johan Ben Mohammad yrkar på
att bifalla kårstyrelsens yrkande (1).
Axel Anderson yrkar på
att avslå motionen i sin helhet till förmån för
en annan definition vid ett senare tillfälle.
Vidare diskussion förs.
Axel Andersson jämkar sig med
kårstyrelsens yrkande (1).
Fullmäktige beslutar
att avslå motionen och återremittera den till
motionären.
4.8

Motion från Tore Isaksson – Salsa &
Söndag
Föredragande: Nora Myrne Widfors

Motionären Tore Isaksson yrkar på
att fullmäktige inhämtar information om
hur denna fråga skötts av föreningen.
att fullmäktige beslutar att ge styrelsen i
Göta studentkår i uppdrag att verka
för att ta över samarbetet med Jaime
Urgell kring Salsakurser i
Studenterna Hus.
Kårstyrelsen yrkar på
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att avslå motionen.
att uppmuntra Salsa & Söndag till att
upprätta ett avtal med Jaime Urgell enligt
relevanta lagar och regler, för att
tydliggöra samtliga parters rättigheter
och skyldigheter.
Diskussion kring punkten förs.
Mötesordförande yrkar på
att ändra sluttiden till 21:30
Fullmäktige beslutar
att bifalla yrkandet.
Fullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Fullmäktige beslutar
att uppmuntra Salsa & Söndag till att
upprätthålla ett avtal med Jamie Urgell enligt
relevanta lagar och regler, för att tydliggöra
samtliga parters rättigheter och skyldigheter.
4.9

Interpellation mot Naturvetenskapliga
sektionens ordförande

Kårstyrelsen yrkar på
att anse interpellationen besvarad.

Föredragande: Nora Myrne Widfors

Fullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.

5
5.1

Diskussionsärenden
Närvaro i fullmäktige
Föredragande: Lyrikerna genom Axel
Andersson
Diskussion förs kring hur man kan få fler
fullmäktigeledamöter att närvara på
fullmäktige.
Bra att förtydliga vad uppdraget faktiskt
innebär inför nästa verksamhetsår.
I och med att fullmäktige nu har beslutat
om hårdare krav för att meddela frånvaro
och vara kontaktbar så blir det
förhoppningsvis bättre.

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

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

Sida 12 av
13

Fullmäktigesammanträde
Protokoll
5.2

Politiska kårföreningar
Föredragande: Lyrikerna genom Axel
Andersson
Diskussion kring politiska kårföreningar
förs.
Mötesordförande ber fullmäktige att ta en
runda där alla får komma till tals och säga
något om diskussionspunkten.
Diskussionsrunda genomförs.
Vidare diskussion förs av fullmäktige.
Diskussion – organisationssekreterare

5.3

Föredragande: Edwin Fondén
Fullmäktige lämnar punkten.
Diskussion – VFU

5.4

Föredragande: Edwin
Fondén/Samhällsvetenskapliga sektionen
Nora Myrne Widfors föreslår att punkten
bordläggs till nästa möte.

6.

Övriga frågor

6.1

Spring Cityvarvet med oss!
Föredragande: Nora Myrne Widefors
Det finns ca 10 biljetter till cityvarvet kvar
som går ut på onsdag.
Kontakta Nora via mejl om intresse finnes.
Göta studentkår har också löpträning inför
Göteborgsvarvet som alla är mycket
välkomna till.
7

7.1

Mötets avslutande
Mötesutvärdering
Fullmäktige utvärderar mötet.
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7.2

Mötets avslutande
Karin Bylund avslutar mötet klockan 21:41

Mötesordförande

Mötessekreterare

Karin Bylund

Anneli Arohlén

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Vincent Lekblad

Linnéa Carlsson
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