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Fullmäktigesammanträde
Protokoll
Fullmäktige 3 verksamhetsåret 2018/19
Datum:
Tid:
Plats:
Kallade:
Närvarande:

2018-12-03
Kl. 17:00
Lingsalen, Studenternas hus
Göta studentkårs fullmäktige, heltidsarvoderade, kårstyrelsen, verksamhetsrevisor
Erik Liberg*
Henrik Moldén*
Nico Hengst*
Paddingtons vänner:
Linnéa Carlsson*
Elvis Leinonen* (fram till 20.20)
Alexandra Ghafari*
Kårstyrelsen:
Axel Andersson
Jesper Jacobsson
Anneli Arohlén
Jonathan Larsson
Jonatan Dovner
Mötesordförande:
Jonathan Thor

Bilagor:

Bilaga 1: röstlängd och övriga närvarande
* = Röstberättigad

§

Ärende

1

Preliminärer

1.1

Mötets öppnande och behöriga
utlysande

Beslut/åtgärd

Fullmäktige beslutar
att anse mötet behörigen utlyst.

Föredragande: Axel Andersson
Axel Andersson öppnar mötet klockan
17:00.
1.2

Val av mötesordförande

Fullmäktige beslutar

Kårstyrelsen föreslår

att välja Jonathan Thor till mötesordförande.

att välja Jonathan Thor till
mötesordförande.
1.3

Val av mötessekreterare

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

Fullmäktige beslutar
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Mötesordförande föreslår

att välja Anneli Arohlén till mötessekreterare.

att välja Anneli Arohlén till
mötessekreterare.
1.4

Val av tidsunderlättare

Fullmäktige beslutar

Mötet föreslår

att välja Axel Andersson till tidsunderlättare.

att välja Axel Andersson.
1.5

Val av justerare tillika rösträknare

Fullmäktige beslutar

Mötesordförande föreslår

att välja Jonathan Larsson och Alexandra
Ghafari till rösträknare tillika justerare av
dagens protokoll.

att välja Jonathan Larsson och Alexandra
Ghafari till rösträknare tillika justerare av
dagens protokoll.
1.6

Avsägelser och fyllnadsval

Följande personer har avsagt sig sitt
förtroendeuppdrag i Göta studentkår:

Föredragande: Mötessekreterare
•
•
•
•

1.7

Emelie Carlstedt, ledamot
Humanistsektionens styrelse.
Nico Hengst, ledamot
Humanistsektionens styrelse.
Malin Flyckt, Vice ordförande
Humanistsektionen och
Utbildningsvetenskapliga sektionen.
Jesper Jacobsson, Vice ordförande
Göta studentkår.

Justering av röstlängd

Fullmäktige beslutar

Mötessekreterare föreslår

att fastställa röstlängden till 6 stycken
röstberättigade ledamöter.

att fastställa röstlängden till 6 stycken
röstberättigade ledamöter.
1.8

Adjungeringar

Fullmäktige beslutar

Kårstyrelsen föreslår

att hålla ett öppet möte.

att hålla ett öppet möte.
1.9

Godkännande av föredragningslistan

Fullmäktige beslutar

Mötesordförande föreslår

att godkänna föredragningslistan.

att godkänna föredragningslistan.
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1.10

1.11

Föregående mötesprotokoll

Fullmäktige beslutar

Föregående mötesprotokoll är justerat
samt utskickat.

att lägga protokollet till handlingarna.

Sluttid idag

Fullmäktige beslutar

Tidsunderlättaren föreslår

att sikta på 21.00.

att sikta på 21.00

2
2.1

Rapporter
Arvoderaderapporter

Mötet adjungeras till 17:35.

Föredragande: Jesper Jacobsson.

Mötet återupptas igen 17:35.

Paddingtons vänner har sammanställt en
lista på frågor till olika heltidare baserat på
arvoderaderapporterna. Bland annat
frågar de om ordförandes musarm, om
organisationssekreterares eventuella
höstdepression och ger positiv feedback
till vice ordförande samhällsvetarsektionen
för fifa-turneringen. Vidare frågar de
ordförande humanistsektionen om den
psykiska arbetsmiljön blivit bättre vilket
den delvis har, bland annat genom att få
avlastning i arbetet av två vikarier då vice
ordförande för humanistsektionen avgått.

Fullmäktige beslutar
att lägga rapporterna till handlingarna.

Henrik Moldén har också sammanställt en
del frågor. Bland annat frågar han om att
ordförande diskuterade ansvarsutkrävning
i sin arvoderaderapport samt ger positiv
feedback till ordförande
humanistsektionen angående kampanjen
om dricksvatten på humanisten.
Erik Liberg frågar ordförande
humanistsektionen kring ”hat och hot” som
hon skrivit om i sitt arvoderaderapport.
Slutligen undrar Paddingtons vänner över
de saknade rapporterna, och om de är på
gång vilket styrelsen inte tror att de är.
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Ordförande humanistsektionen tycker att
fum skall kräva ut rapporterna då ansvaret
ligger på dem.
Delade meningar råder kring hur man
skall göra en eventuell ansvarsutkrävning
och fullmäktige diskuterar. Vidare kommer
fullmäktige fram till att de är eniga om att
man på något sätt borde försöka få in de
saknade rapporterna.
Efter diskussion framför fullmäktige att de
gärna skickar ut ett mejl till alla heltidare
där de eftersöker de saknade
arvoderaderapporterna.
2.2

Entledigande av fullmäktigeledamöter

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Centrala presidiet.
Kårstyrelsen yrkar

att entlediga Jesper Anttila från sitt uppdrag
som fullmäktigeledamot verksamhetsåret
18/19.

att entlediga följande personer från sitt
uppdrag som fullmäktigeledamot
verksamhetsåret 18/19:

att entlediga Malin Vermcrantz från sitt
uppdrag som fullmäktigeledamot
verksamhetsåret 18/19.

•
•
•

3
3.1

att entlediga Christoffer Arancibia från sitt
uppdrag som fullmäktigeledamot
verksamhetsåret 18/19

Jesper Anttila
Malin Vermcrantz
Christoffer Arancibia

Anneli Arohlén yrkar

Fullmäktige beslutar

att direktjustera punkten.

att direktjustera punkten.

Beslutsärenden
Ansvarsfrihet för kårstyrelsen 17/18.
Föredragande: Centrala presidiet
Anneli Arohlén yrkar
att direktjustera samtliga punkter som
behandlar ansvarsfrihet för kårstyrelsen
17/18.
Protokollsanteckning från Erik Liberg:
"Kulturen där Fullmäktige tillsätter person i
mån av person snarare än mån av
kompetens är ytterst problematisk. På
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grund av psykisk ohälsa och ohållbar
arbetssituation till följd av förtroendevalda
som inte sköter sitt arbete önskar (några)
tidigare heltidare Fullmäktige i framtiden
göra följande:
- i största möjliga mån, så uttömmande
som möjligt, förhöra kandidater så att
mötet på stabila grunder kan göra kloka
personval.
- överväga huruvida det eventuellt det är
mer lämpligt att vakantsätta en post
snarare än att tillsätta en person som
visar uppenbar bristande kompetens."

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Verksamhetsberättelse 17/18

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Centrala presidiet

att lägga verksamhetsberättelse 2017/18 till
handlingarna.

Årsredovisning och PWCs
revisionsberättelse.

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Centrala presidiet

att lägga årsredovisningen 2017/18 och
PWS’s revisionsberättelse till handlingarna.

Revisionsberättelse

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Centrala presidiet

att lägga revisionsberättelse för
verksamhetsåret 2017/18 till handlingarna.

Håkan Bernhardsson yrkar
ORDNINGSFRÅGA I
Nico Hengst justerar ut sig.
Röstlängden består nu av 5 personer.

att lägga revisorsberättelsen för 2017/18
till handlingarna.

Fullmäktige beslutar

att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
Kårstyrelsen för verksamhetsåret
2017/18.

att bevilja ansvarsfrihet för
Humanistsektionen för verksamhetsåret
2017/18.

att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
Humanistsektionen för verksamhetsåret
2017/18.

Nico Hengst justerar in sig.
Röstlängden består nu av 6 personer.

att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ITsektionen för verksamhetsåret 2017/18.
att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
Naturvetarsektionen för verksamhetsåret
2017/18.

Fullmäktige beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för IT-sektionen för
verksamhetsåret 2017/18.
Fullmäktige beslutar
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att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
Samhällsvetarsektionen för
verksamhetsåret 2017/18.

att bevilja ansvarsfrihet för
Naturvetarsektionen för verksamhetsåret
2017/18.

att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
Utbildningsvetenskapliga sektionen för
verksamhetsåret 2017/18.
att direktjustera punkten.

Fullmäktige beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för
Samhällsvetarsektionen för verksamhetsåret
2017/18.
ORDNINGSFRÅGA II
Erik Liberg justerar ut sig.
Röstlängden består nu av 5 personer.
Fullmäktige beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för
Utbildningsvetenskapliga sektionen för
verksamhetsåret 2017/18.
Erik Liberg justerar in sig.
Röstlängden består nu av 6 personer.
Fullmäktige beslutar
att direktjustera punkten.

3.1.4

Beslut om ansvarsfrihet för föregående
års kårstyrelse

Fullmäktige beslutar
att ge Kårstyrelsen 17/18 ansvarsfrihet.

Föredragande: Centrala presidiet
Fullmäktige beslutar
att direktjustera samtliga punkter som
behandlar ansvarsfrihet för kårstyrelsen
17/18.
3.2

Interpellation riktad till
humanistsektionens vice ordförande

Fullmäktige beslutar
att inte anse interpellationen besvarad.

Föredragande: Centrala presidiet
Kårstyrelsens yrkar
att inte anse interpellationen besvarad.
3.3

Uteslutning av medlem ur Göta
studentkår

ORDNINGSFRÅGA III
Axel Andersson yrkar på att stänga mötet.

Föredragande: Kårstyrelsen

Fullmäktige beslutar
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Kårstyrelsen yrkar

att stänga mötet.

att att-satsen i motionen faller på grund av
fel namn.

Fullmäktige beslutar

Kårstyrelsens yrkar

att att-satsen i motionen faller på grund av
fel namn.

att utsesluta

Fullmäktige beslutar
ur Göta studentkår
att utsesluta

Samt

ur Göta studentkår.

Att även anta följande att-satser:

Fullmäktige beslutar

att porta

att porta
från alla arrangemang som hålls i
samarbete med – eller av Göta studentkår.

från alla arrangemang
som hålls i samarbete med – eller av Göta
studentkår.

Fullmäktige beslutar
och
att porta
från att delta på något sätt
i Göta studentkårs verksamhet.

att porta
från att delta på något sätt i Göta
studentkårs verksamhet.
Fullmäktige beslutar

och
att aldrig åter-anta
som medlem i Göta

att aldrig åter-anta
som medlem i Göta
studentkår.

studentkår.
ORDNINGSFRÅGA IV
Erik Liberg yrkar på att direktjustera
punkten.
Fullmäktige beslutar
att direktjustera punkten.
Fullmäktige beslutar
att öppna mötet.
Mötet adjungeras till 18:45.
3.4

Motion – säkertällande av
medlemsksap.

Mötet öppnas igen 18:45.
Fullmäktige beslutar

Föredragande: Julia Nyberg
Kårstyrelsen yrkar

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

att lägga till följande i fullmäktiges
arbetsordning:
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att avslå motionen.
samt
att Göta studentkårs fullmäktige
implementerar nya rutiner för att
säkerställa att personer som innehar
förtroendeuppdrag inom Göta studentkår
samt att personer som nomineras till
förtroendeuppdrag inom Göta studentkår
är medlemmar i Göta studentkår innan de
väljs till en förtroendepost.

”7.1 Personval ska inledas med att
kandidaternas valbarhet kontrolleras i
kårens medlemsregister. Om en person inte
är valbar kan fullmäktige välja att
senarelägga valet till samtliga kandidater
som så önskar är valbara.”
Fullmäktige beslutar
att konsekvensjustera arbetsordningen.

Henrik Moldén yrkar
att lägga till följande i fullmäktiges
arbetsordning:
”7.1 Personval ska inledas med att
kandidaternas valbarhet kontrolleras i
kårens medlemsregister. Om en person
inte är valbar kan fullmäktige välja att
senarelägga valet till samtliga kandidater
som så önskar är valbara.”
Samt
att konsekvensjustera arbetsordningen.
Kårstyrelsen jämkar sig med Henriks
Moldéns yrkande.
Julia jämkar sig med Henrik Moldéns
förslag.
3.5

Motion – heltidares närvaro vid rapport

ORDNINGSFRÅGA V

Föredragande: Julia Nyberg

Axel Andersson yrkar på streck i debatten.

Kårstyrelsen yrkar

Fullmäktige beslutar

att bifalla första att-satsen.

att det är streck i debatten.

Kårstyrelsen anser dock vidare att det inte
skall vara nödvändigt för alla att föredra
sin arvoderaderapport muntligt och yrkar
därför till fullmäktige

Fullmäktige beslutar

att avslå andra att-satsen.

Fullmäktige beslutar

att avslå fullmäktige kräver närvaro av
samtlig heltidsarvoderade under punkten.

Erik Liberg yrkar
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"att fullmäktige kräver aktiv närvaro av
samtliga heltidsarvoderade under punkten
rapport"

att fullmäktige kräver aktiv närvaro av
samtliga heltidsarvoderade under punkten
rapport.

Samt

Fullmäktige beslutar
att avslå heltidsarvoderade ska redogöra sin
arvoderaderapport muntligt.

"att heltidsarvoderade i största möjliga
mån förväntas svara på frågor rörande sin
respektive arvoderaderapport."

Fullmäktige beslutar

Samt

att heltidsarvoderade i största möjliga mån
förväntas svara på frågor rörande sin
respektive arvoderaderapport.

att fästa ovanstående skrivelser i
heltidarpolicyn

Fullmäktige beslutar
att fästa ovanstående skrivelser i
heltidarpolicyn.

3.6

Anta arbetsbeskrivningar för Centrala
presidiet och organisationssekreterare

Fullmäktige beslutar
att stryka arbetsuppgiften ”firmatecknare” i
uppdragsbeskrivningen för
organisationssekreterare.

Föredragande: Kårstyrelsen
Kårstyrelsen yrkar

att fästa uppdragsbeskrivningen för
organisationssekreterare i
uppdragsbeskrivningen för Centrala
presidiet.

att anta arbetsbeskrivningen för centrala
presidiet och organisationssekreterare.
Henrik Moldén yrkar

att anta arbetsbeskrivningen för centrala
presidiet.

att stryka arbetsuppgiften ”firmatecknare”
i uppdragsbeskrivningen för
organisationssekreterare.
Erik Liberg yrkar
att fästa uppdragsbeskrivningen för
organisationssekreterare i
uppdragsbeskrivningen för Centrala
presidiet.
Redaktionellt ändra från arbetsbeskrivning
till uppdragsbeskrivning.
3.7

Motion – öppna upp för fri nominering
till valberedningen

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Centrala presidiet

att öppna upp för fri nominering till
valberedningen.

Centrala presidiet yrkar

Mötet adjungeras till 20.20.
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att öppna upp för fri nominering till
valberedningen.
3.8

Anta Göta studentkårs
mottagningskoordinatorskontrakt

Mötet öppnas igen 20:20.
Fullmäktige beslutar

Föredragande: Arbetsgruppen för
styrdokument

att välja Julia Nyberg till mötessekretrare för
resterande del av mötet.

Arbetsgruppen för styrdokument yrkar
Fullmäktige beslutar
att anta
mottagningskoordinatorskontraktet.

att justera röstlängden till 5 personer.

Erik Liberg yrkar

Fullmäktige beslutar

att ändra ”Detta arvode kommer att
baseras på 10% av ett heltidsarvode per
mottagningsvecka."

att anta mottagningskoordinatorskontraktet
med den föreslagna ändringen.

till:
"Detta arvode kan maximalt uppstiga 10%
av ett heltidsarvode per mottagningsvecka
förutsatt att medel för detta finnes."
Arbetsgruppen för styrdokument jämkar
sig med Erik Libergs förslag.
3.9

Ansökan om kårföreningsstatus – ARC
Labs

Fullmäktige beslutar
att ge ARC Labs kårföreningsstatus.

Föredragande: Kårstyrelsen
Kårstyrelsen yrkar
att ge ARC Labs kårföreningsstatus.
3.10

Ansökan om kårföreningsstatus –
CTRL+ALT+TEAM
Föredragande: Kårstyrelsen

Fullmäktige beslutar
att ge CTRL+ALT+TEAM
kårföreningsstatus.

Kårstyrelsen yrkar
att ge CTRL+ALT+TEAM
kårföreningsstatus.
3.11

Anta Göta studentkårs
likabehandlingsplan

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

Fullmäktige beslutar
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Föredragande: Likabehandlingsgruppen

att godkänna Henrik Moldéns samtliga
yrkanden.

Kårstyrelsens yrkar
Fullmäktige beslutar
att anta likabehandlingsplanen.
Henrik Moldén yrkar

att anta likabehandlingsplanen med
föreslagna ändringar.

att stryka ”medvetna förolämpningar,
kritiskt och negativt bemötande (inklusive
ryktesspridning)”.
samt
att styrka ”sänkt eller indraget arvode”.
samt
att lägga till ”och ryktesspridning” under
andra exempelpunkten.
3.12

Proposition – Heltidarpolicy

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Axel Andersson

att ändra namnet från Uppdragstagarpolicyn
till Heltidarpolicy.

Kårstyrelsen yrkar
att anta Heltidarpolicyn med föreslagna
ändringar.

att ändra namnet på
”Uppdragstagarpolicyn” till
”Heltidarpolicy”.
att anta alla föreslagna ändringar till
heltidarpolicyn i sin helhet.
Linnéa Carlsson yrkar
att ändra:
från ”För att kunna utföra sitt uppdrag på
bästa sätt ska merparten av tiden
heltidare lägger på sitt uppdrag ske under
kontorstid, 09.00-15.00, dock med hänsyn
till uppdragets karaktär".
till "För att kunna utföra sitt uppdrag på
bästa sätt ska merparten av tiden
heltidare lägger på sitt uppdrag ske under
normal kontorstid dock med hänsyn till
uppdragets karaktär".
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samt
att stryka de två första meningarna under
frånvaro vid sjukdom och ersätta med:
"Om en heltidare blir sjuk ska
arvoderadeansvarig i centrala presidiet,
kollegor och personal meddelas varje
sjukdag”.

4
4.1

Valärenden
Val till valberedningen

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Kårstyrelsen

att välja Nora Myrne Widfors till
valberedningen.

Kårstyrelsen nominerar Nora Myrne
Widfors.

5
5.1

Diskussionsärenden
Organisationsförändringar – Göta
studentkår
Fullmäktige har mycket åsikter i frågan
om organisationsförändringar och det
diskussionsunderlag som skickats ut.
Nico Hengst lyfter bland annat att Puboch eventkommittén behöver skötas av
fler än en person, då det är omöjligt att
överlämna allt varje år. Linnéa Carlsson
undrar hur Göta studentkår fortfarande
kan vara tillgängligt för studenter om
sektionsstyrelserna blir ideella och de
heltidsarvoderade får mer specifika
uppdrag och arbetar från en och samma
plats. Henrik Moldén håller med och
menar att det vi kan förlora mycket av vår
verksamhet om vi har ideella
sektionsstyrelser.
Elin Gunnarsson (ordförande
samhällsvetarsektionen) lyfter att
samhällsvetarsektionens styrelse samt ITsektionens styrelse och Linnéa Lomander
(ordförande Utbildningsvetenskapliga
sektionen) är kritiska till förslaget.
Huvudsakligen lyfter de tre punkter där de
är som mest kritiska: Närheten till

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

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

Sida 13 av
15

Fullmäktigesammanträde
Protokoll
studenter, studentrepresentanter och
studentrgrupper. Förslaget skulle göra att
man får minskad insyn. Studenternas hus
är inte ett hus för studenter utan för
kårerna som det ser ut idag. De menar att
restiden för olika möten kommer att vara
kvar. Vidare menar de att det kommer att
bli svårt att hitta ideella ordföranden, det
är ett stort ansvar att vara ordförande och
allting riskerar att fallera totalt om
uppdraget blir helt ideellt. Det skulle bli en
konstig relation mellan
studentrepresentanter och
sektionsstyrelser då de menar att
styrelsen skulle bli som en premierad
studentgrupp. Att ha en heltidsarvoderad
sektionsordförande ger kontinuitet.
Slutligen menar de att det finns en stor
risk att kontakten med fakulteterna och de
lokala frågorna blir lidande. De håller med
om att arbetsmiljön för heltidare skulle
kunna bli bättre om alla arbetade
tillsammans men anser att det inte väger
upp nackdelarna.
Fullmäktige fortsätter att diskutera.
Det lyfts att sektionskontoren ändå kan
anses vara otillgängliga för många
studenter i och med att fakulteterna är så
splittrade. Det finns också ett stort behov
av en studiesocialt ansvarig på heltid då
det finns mycket potential som skulle
behöva tas tillvara på bättre.
Axel Andersson säger att det inte kan
fortsätta såhär. Under alla hans fyra år
som aktiv på något sätt i studentkåren har
han uppmärksammat problemet med att
man inte ser vad de andra heltidarna gör.
Han menar vidare att vi står inför ett
vägskäl, antingen går vi samman eller så
blir vi separata kårer.
Verena Schödl säger att hon förstår
behovet av förändring men att det blir för
drastiskt med en total centralisering, vi
behöver hitta en medelväg.
Nico Hengst menar att förändring absolut
behövs, men det är för mycket på en
gång. Det första vi behöver göra är att
styrka vice ordförande på
humanistsektionen och
utbildningsvetenskapliga sektionen. Axel
Andersson håller med, den positionen
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skall bort och det kommer läggas som ett
förslag under framtida fullmäktigemöten.
Vidare säger han att sektionsordföranden
är för splittrade mellan för många
arbetsuppgifter.
Julia Nyberg (ordförande
humanistsektionen) säger att vi behöver
tydligare och mer konkreta beskrivningar
av vad kåren skall göra. Linnéa Carlsson
lyfter att vi behöver fler engagerade
personer på sektionerna.
Henrik Moldén är positiv till förändring,
bort med vice ordförande
humanistsektionen/utbildningsvetenskapli
ga sektionen!
Det påpekas att Pub- och
eventkommitténs verksamhet är svår att
få insyn i, hur engagerar man sig ens där?
Diskussioner har förts inom studentkåren
att starta en eventkommitté, för att
fokusera mer på större event.
Det råder fortfarande väldigt delade
meningar, både inom fullmäktige och
bland de heltidsarvoderade.
Michel Gil (ordförande
naturvetarsektionen) säger att han
vantrivs på sitt kontor och med att arbeta
ensam. Han kommer att lämna sitt kontor
till stor del till sektionsstyrelsen i vår och
arbeta mer och mer från studenternas
hus.
Fullmäktige beslutar
att sätta streck i debatten
Vi bör kolla mer på andra
decentraliserade organisationer, vi kan
inte vara ensamma med dessa problem.
Jonathan Larsson (kårstyrelsen) säger att
alla är välkomna att skicka in fler
diskussionsunderlag och idéer kring
organisationsförändringar.
5.2

Organisationsförändringar – Göta
studentkårs föreningar
Linnéa Carlsson tycker att det är ett bra
förslag överlag. Vi bör inte ge ekonomiskt
bidrag till religiösa och politiska
kårföreningar.
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Henrik Moldén tycker också att det är ett
bra förslag. Vidare lyfter han att
sektionsföreningar bör få bidrag även om
de inte är utbildningsbevakande. Tycker
också att vi skall bli bättre på att ta
ställning emot föreningar som bryter mot
våra värderingar.
6

Övriga frågor
Inga övriga frågor föreligger.

7
7.1

Mötets avslutande
Mötesutvärdering
Mötesutvärdering sker.

7.2

Mötets avslutande
Jonathan Thor avslutar mötet klockan
22.36.

Mötesordförande

Mötessekreterare

[Jonathan Thor]

[Anneli Arohlén]

Mötessekreterare 2

[Julia Nyberg]
Protokolljusterare

Protokolljusterare

[Jonathan Larsson]

[Alexandra Ghafari]
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