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 Fullmäktigemöte 2 verksamhetsåret 2012/13 
 
 
Datum: 2012-11-01 
Tid: 
Plats: 

Kl. 16.30-20.05 
Margaretha Hvitfeldts sal, hus C, Pedagogen 

Kallade: Göta studentkårs fullmäktige 
Närvarande: Se separat närvarolista (bilaga1) 
  

 
§ Ärende Beslut/åtgärd 

 
1 Preliminärer  
   

1.1 Mötets öppnande och behöriga 
utlysande 
 
 Klas Kärngren öppnar 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 samt 

justering av protokoll 
Fullmäktige beslutar 
 
att välja Alexander Ivansson och Jonas 
Pedersen till justerare tillika rösträknare samt 
 
att justering av protokoll skall ske senast 2012-
11-22. 

   
1.4 Avsägelser och fyllnadsval 

 
Carolina Carlsson, 
samhällsvetarsektionen, har inkommit 
med en avsägelse (bilaga 2).  
 
Nicolas Gallardo, naturvetarsektionen, 
har inkommit med en avsägelse (bilaga 
3).  
 
Louise Löwenberg, reserv, har inkommit 
med en avsägelse (bilaga 4) 
 
Förste reserv i fullmäktige är Marina 
Bykova. Andre reserv i fullmäktige är 
Johannes B Söderqvist. Då Louise 
Löwenberg är reserv, utgår ingen 
ersättare för henne. 

Fullmäktige beslutar 
 
att fastställa de inkomna avsägelserna 
 
att Marina Bykova tar plats i fullmäktige för 
samhällsvetarsektionen samt 
 
att Johannes B Söderqvist tar plats i fullmäktige 
för naturvetarsektionen. 

   
1.5 Justering av röstlängd Fullmäktige befinns beslutmässigt. 
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Röstlängden justerades och 16 av 27 
ledamöter är närvarande. 

 

   
1.6 Adjungeringar Fullmäktige beslutar 

 
att mötet ska vara öppet. 

   
1.7 Godkännande av föredragningslistan 

 
Kompletterande handlingar angående 
ansvarsfrihet är utskickade och delas 
även ut på mötet. 

Fullmäktige beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan. 

   
1.8 Sluttid i dag Fullmäktige beslutar 

 
att sikta på klockan 21.30 som sluttid. 

 
 
Lena Koester ankom till mötet klockan 16.40. Därmed är 17 av 27 ledamöter närvarande. 
 
 

2 Anmälningar  
   

2.1 Rapport från kårstyrelsen 
 
Föredragande: Klas Kärngren 
 
Fullmäktige diskuterar rapporten.  

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga kårstyrelsens rapport till handlingarna. 

   
2.2 Ekonomisk kvartalsrapport från Grant 

Thornton 
 
Föredragande: Klas Kärngren 
 
Styrelsen poängterar att 
kvartalsrapporten enbart tar upp juli och 
augusti. Rapporten täcker därmed inte 
ett fullt kvartal. 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga den ekonomiska kvartalsrapporten till 
handlingarna. 

   
2.3 Bibehållandet av kårföreningsstatus  

 
Föredragande: Emma Åberg 
 
Fullmäktige diskuterar rapporten. 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

   
2.4 Övriga rapporter 

 
Inga övriga rapporter föreligger. 
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3 Valärenden  
   

3.1 Fyllnadsval naturvetarsektionens 
styrelse verksamhetsåret 1213 
 
Föredragande: Valberedningen 
 
Kandidaten har dragit tillbaka sin 
kandidatur efter det att handlingarna 
skickades ut. 
 
Fullmäktige diskuterar olika 
handlingsalternativ. De ser två möjliga 
vägar, vakantsättning av posten eller 
fyllnadsval.  
 
Daniel Brandt yrkar: 
att vakantsätta posten som ledamot i 
naturvetarsektionens styrelse för 
verksamhetsåret 2012/13 
 
Oskar Amund justerar ut sig för § 3.1. 

Fullmäktige beslutar 
 
att vakantsätta posten som ledamot i 
naturvetarsektionens styrelse för 
verksamhetsåret 2012/13. 
 

   
3.2 Val av övriga ledamöter till valnämnden 

 
Föredragande: Emelie Schelin 
 
På föregående fullmäktigemöte valdes 
valnämndens ordförande. Till 
valnämnden behövs även 3 till 6 
ledamöter. Styrelsen föreslår fri 
nominering till övriga ledamöter i 
valnämnden. 
 
Oskar Amund justerar ut sig för § 3.2. 
 
Fullmäktige diskuterar fri nominering. 
Viktor Renström föreslår att fullmäktige 
går till beslut i frågan om fri nominering 
före vidare diskussioner.  
 
Ann Karlsson nominerar sig själv till 
övrig ledamot i valnämnden. 
 
Nancy Schuch nominerar sig själv till 
övrig ledamot i valnämnden. 
 
Mikael Nilsson Teve har före mötet 
nominerat sig själv till övrig ledamot i 
valnämnden. 
 
Linnea Solberg föreslår att beslut i 
frågan tas i slutet av fullmäktigemötet. 

Fullmäktige beslutar 
 
att ha fri nominering till val av övriga ledamöter 
till valnämnden,  
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4 Beslutsärenden  
   

4.1 Avsägelse IT-sektionens styrelse  
 
Föredragande: Victor Renström   
 
Fullmäktige diskuterar ett eventuellt 
fyllnadsval till posten som vice 
ordförande i IT-sektionens styrelse och 
hur detta bör ske. Fullmäktige önskar 
öppna upp för att val av vice ordförande 
till IT-sektionens styrelse kan ske inom 
IT-sektionens nuvarande styrelse. 
  
Oskar Amund yrkar: 
att vakantsätta platsen i IT-sektionens 
styrelse 
 
att sektionsvalberedningen bereder val 
av vice ordförande till IT-sektionens 
styrelse. (bilaga 5) 

Fullmäktige beslutar 
 
att fastställa den inkomna avsägelsen, 
 
att vakantsätta platsen i IT-sektionens styrelse 
samt 
 
att sektionsvalberedningen bereder val av vice 
ordförande till IT-sektionens styrelse 

   
1.7 Godkännande av föredragningslistan 

 
Styrelsen föreslår att § 4.3 Motion alumn 
behandlas före § 4.2 Ansvarsfrihet för 
Göta studentkårs styrelse och 
sektionsstyrelser 
2011/2012. 

Fullmäktige beslutar 
 
att öppna § 1.7 Godkännande av 
föredragningslistan samt 
 
att godkänna föredragningslistan med 
föreslagen ändring. 

   
4.3 Motion alumnsällskap 

 
Föredragande: Emma Åberg 
 
Fullmäktige diskuterar motionen. De 
anser frågan bör utredas innan 
alumnsällskap inrättas. Utredningen bör 
täcka in frågor kring hur ett inrättande 
ska se ut organisatoriskt, hur det gynnar 
Göta studentkår, formen för 
allumnsällskapen och en tidsplan för hur 
det ska ske.  
 
Viktor Renström poängterar att det är 
kårstyrelsen att-sater som kommer 
behandlas. Om någon vill behandla de 
att-satser som finns i motionen, måste 
de lyftas. Ingen gör så. 
 
Kårstyrelsen önskar att de intresserade 
av att vara med i arbetsgruppen för 

Fullmäktige beslutar 
 
att upprätta en arbetsgrupp som i samarbete 
med kårstyrelsen ansvarar för framtagandet 
av regler för Göta studentkårs alumnsällskap, 
 
att arbetsgruppen under processens gång 
inhämtar underlag genom remissutskick till Göta 
studentkårs berörda kårföreningar, föreningsråd 
samt intresserade medlemmar samt 
 
att förorda att arbetsgruppen ska yttra sig om 
huruvida ett införande av alumnsällskap kommer 
gynna organisationen, och i så fall hur ett 
inrättande ska ske. 
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alumnsällskap, kontaktar dem. 
   
Aoife Tjärnlund justerar ut sig klockan 17.55. Därmed är 16 av 27 ledamöter närvarande. 
 
 
Mötet ajourneras klockan 17.55. 
Mötet återupptas klockan.18.45. 
 
 

  

4.2 Ansvarsfrihet för Göta studentkårs 
styrelse och sektionsstyrelser 
2011/2012 
 
Föredragande: Verksamhetsrevisorerna 
för 2011/12, Emelie Hultberg och Stefan 
Carlsson 
 
Cajsa Johansson och Mikael Modin 
justerar ut sig för § 4.2. Oskar Amund 
väljer att rösta blankt i frågan om 
sektionsstyrelsernas ansvarsfrihet. 
 
Fullmäktige tackar föregående 
verksamhetsårs styrelser.  

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga den ekonomiska revisionsberättelsen 
till handlingarna,  
 
att lägga verksamhetsrevisorns 
revisionsberättelse till handlingarna,  
 
att lägga resultat- och balansräkningen för 
verksamhetsåret 2011/12 till handlingarna, 
 
att lägga verksamhetsberättelsen för 
verksamhetsåret 2011/12 till handlingarna, 
 
att bevilja samtliga styrelseledamöter i Göta 
studentkårs styrelse ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2011/2012. Beslutet är 
enhälligt. 
 
att bevilja samtliga styrelseledamöter i 
humanistsektionen, naturvetarsektionen, 
ITsektionen, samhällsvetarsektionen, 
utbildningsvetenskapliga sektionen och 
doktorandsektionen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2011/2012. Beslutet är 
enhälligt. 

 
 

3.2 Val av övriga ledamöter till valnämnden 
fortsätter 
 
Föredragande: Emelie Schelin 
 
De nominerade presenterar sig och 
svarar på frågor från fullmäktige. 
Kandidaterna lämnar därefter rummet.  
 
Daniel Brandt yrkar:  
att valet tas med acklamation. 
 
Fullmäktige diskuterar fyllnadsval till 
valnämnden och hur val i så fall ska 
ske.  
 

Fullmäktige beslutar 
 
att valet tas med acklamation.  
 
att välja Ann Karlsson till valnämnden för 
verksamhetsåret 2012/13, 
 
att välja Nancy Schuch till valnämnden för 
verksamhetsåret 2012/13, 
 
att välja Mikael Nilsson Teveborg till 
valnämnden för verksamhetsåret 2012/13. 
 
att ha fri nominering till val av övriga ledamöter 
för valnämnden 2012/13 till fullmäktigemöte 3. 
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Daniel Brandt yrkar  
att ha fri nominering till val av övriga 
ledamöter för valnämnden 2012/13 till 
fullmäktigemöte 3. 

 
 
Ann Karlsson och Amir Bdioui justerar ut sig 19.20. Därmed är 14 av 27 ledamöter närvarande. 
 
 

5 Diskussionsärenden  
   

5.1 Workshop 
 
Föredragande: Sandra Schriefer 
 
Fullmäktige diskuterar i grupper frågan 
Hur vi gör Göta studentkår till den 
sämsta kåren? och redogör för vad de 
grupperna kommit fram till för hela 
fullmäktige. 
 
Därefter diskuterar fullmäktige frågan Hur 
kan vi göra Göta studentkår till den bästa 
kåren? Även detta diskuteras i grupper 
och resultatet redovisas för fullmäktige. 
 
Fullmäktige upplever att flera av de 
negativa saker som kom fram under 
gruppövningen, är rådande, helt eller 
delvis, inom Göta studentkår i dag. De 
anser att organisationen måste 
medvetandegöras om dessa problem, 
och om andra. De anser att den 
påbörjade diskussionen bör fortsätta. 
 
Fullmäktige föreslår att arbetsgrupper 
inrättas med syftet att förbereda 
diskussionsfrågor för fullmäktige och 
övriga delar av organisationen utifrån 
frågeställningarna ovan, att se över Göta 
studentkårs styrdokument och att göra 
en problembeskrivning. Även andra 
frågor kan tänkas behandlas av 
arbetsgrupperna. 

 
 

 
 

6 Övriga frågor  
   

6.1 Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor föreligger.  
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7 Mötets avslutande  
   

7.1 Mötesutvärdering 
 
Mötesutvärdering sker.  

 

   
7.2 Mötets avslutande 

 
Victor Renström avslutar mötet klockan 
20.05 

 

 
 
   
Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Victor Renström  Jeanette Drotz 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Alexander Ivansson  Jonas Pedersen 
 


