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 Fullmäktigemöte 3 verksamhetsåret 2012/13 
 
 
Datum: 2013-02-07 
Tid: 
Plats: 

Kl. 16.30-21.25 
Lingsalen, Studenternas hus, Götabergsgatan 17 

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 
16.32. 

Fullmäktige beslutar 
 
att förklara mötet behörigen utlyst. 

   
1.2 Val av mötessekreterare  Fullmäktige beslutar 

 
att välja Jeanette Drotz till mötessekreterare. 

   
1.3 Val av mötesordförande Fullmäktige beslutar 

 
att välja Jim Collander till mötesordförande. 

   
1.4 Val av justerare tillika rösträknare samt 

justering av protokoll 
Fullmäktige beslutar 
 
att välja Lena Koester och Daniel Brandt till 
justerare tillika rösträknare samt 
 
att justering av protokoll skall ske senast 2013-
02-28. 

   
1.5 Avsägelser och fyllnadsval 

 
Mathilda Johansson, IT-sektionen, har 
inkommit med en avsägelse (bilaga 2).  
 
Inga reserver för enskilda kandidater 
finns, posten vakantsätts därför. 

Fullmäktige beslutar 
 
att fastställa den inkomna avsägelsen 
 
att vakantsätta posten. 
 

   
1.6 Justering av röstlängd 

 
Röstlängden justeras och 14 av 26 
ledamöter är närvarande. 

Fullmäktige befinns beslutmässigt. 
 

   
1.7 Adjungeringar Fullmäktige beslutar 

 
att mötet ska vara öppet. 
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1.8 Godkännande av föredragningslistan 

 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan. 

   
Marina Bykova anländer till mötet. Röstlängden justeras och 15 av 26 ledamöter är närvarande. 

   
1.9 Sluttid i dag Fullmäktige beslutar 

 
att sikta på klockan 21.00 som sluttid. 

 
 
Fullmäktige har en kort presentationsrunda där alla närvarande deltar. 
 
 

2 Anmälningar  
   

2.1 Rapport från kårstyrelsen 
 
Föredragande: Hanna Sallén 
Lennerthson 
 
Fullmäktige diskuterar rapporten.  

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga kårstyrelsens rapport till handlingarna. 

   
2.2 Ekonomisk halvårsrapport från Grant 

Thornton 
 
Föredragande: Klas Kärngren 
 
Efter den ekonomiska rapporten 
sammanställts har Göta studentkår fått 
kårstödet från universitetet. 
Studentunderlaget har minskat med ca 
700 helårsstudenter vilket innebär att 
Göta studentkår får ca 240.000kr 
mindre än budgeterat.  
 
Fullmäktige diskuterade rapporten. 
Posten kontorsmaskiner är oklar då den 
inte täcker de fasta kostnaderna. 
Fullmäktige diskuterar även en 
eventuell revidering av budgeten.  

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga den ekonomiska rapporten till 
handlingarna. 

   
2.3 Göta studentkårs kårföreningar  

 
Föredragande: Emma Åberg 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

   
2.4 Rapport valnämnden 

 
Föredragande: Oskar Amund 
 
Tillägg till rapporten: Kandidattiden för 
fullmäktige 2013/14 är avslutad. 37 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 
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kandidater har inkommit.  
   

2.5 Rapport arbetsgruppen för revidering av 
valordningen 
 
Föredragande: Sandra Schriefer 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

   
2.6 Rapport Alumnsällskap 

 
Föredragande: Emma Åberg 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

   
2.7 Rapport ansökan förnyad kårstatus 

 
Föredragande: Sandra Schriefer 
 
Göteborgs universitets studentkårer 
förhandlar om kårstödet för att kårer vid 
Göteborgs universitet. Förhandlingen 
gäller för tre år.  
 
Ansökan om kårstatus ska vara inne 
senast den 25 mars. Beslut kommer 
sedan att fattas i april. Ungefär 
samtidigt fattas beslut om det 
ekonomiska stödet.  

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

   
2.8 Göta studentkårs 

verksamhetsrevisorers 
halvårsuppföljning 
 
 
Föredragande: Verksamhetsrevisorerna 
 
Av verksamhetsrevisorernas 
arbetsbeskrivning framgår att en 
halvårsrapport ska presenteras för 
fullmäktige. I arbetsordningen framgår 
dock inte vad den ska bestå av. 
Rapporten som föreligger är mycket av 
karaktären ”goda idéer”.  
 
Fullmäktige diskuterar rapporten. 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

   
2.9 Övriga rapporter 

 
Inga övriga rapporter föreligger. 

 

 
 

3 Valärenden  
   

3.1 Fyllnadsval valnämnden 
 
Föredragande: Klas Kärngren 

Fullmäktige beslutar 
 
att ta valet med acklamation,  
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Fri nominering till valnämnden gäller 
fram till fullmäktigemöte 3 enligt beslut 
fattat på fullmäktige 2.  
 
Jonas Pedersen nominerar sig själv till 
valnämnden.  
 
Jim Collander, fullmäktigeordförande, 
föreslår att valet tas med acklamation.  

 
att välja Jonas Pedersen till Göta studentkårs 
valnämnd. 
 

 
 

4 Diskussionsärenden  
   

4.1 Regler för kårföreningar 
 
Föredragande: Klas Kärngren   
 
Fullmäktige och övriga närvarande delas 
upp i smågrupper för att diskutera 
Regler för kårföreningar utifrån de två i 
förväg utsända frågeställningarna kring 
när upphävande av kårföreningsstatus 
bör ske. 

 

   
Fullmäktige tar rast för mat klockan 18.00. 
Mötet återupptas klockan 18.55. 

   
Karolina Liolio har anlänt till mötet kommit. Marina Bykova har lämnat mötet.  Röstlängden justeras 
och 15 av 26 ledamöter är närvarande. 

   
 Fullmäktige samlas åter. De redogör för 

den tidigare diskussionen i smågrupper.  
 
Den samlade bilden ger att fullmäktige 
anser att Regler för kårföreningar är 
tydliga och generösa nog vad gäller 
förnyelse av kårföreningsstatus. Det den 
enskilda kårföreningens ansvar att 
uppfylla det som krävs för att få förnyad 
fårföreningsstatus. En viss flexibilitet är 
dock önskvärd. 
 
Kårföreningarna får inte bryta mot Göta 
studentkårs värdegrund, eller ha 
verksamhet som är skadlig för Göta 
studentkår. Om så sker ska de fråntas 
sin kårföreningsstatus. Var gränsen går 
är dock i många fall svårt att avgöra. Om 
kårföreningen fortsätter med sitt 
agerande efter en tillsägelse, ska deras 
kårföreningsstatus upphöra. Alla bör 
dock få en andra chans. 
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Fullmäktige diskuterade därefter krav på 
medlemskap i Göta studentkår för 
kårföreningsmedlemmar. Fullmäktige 
har skilda åsikter i frågan.   
 
Streck i debatten föreslagen. 

 
 

5 Beslutsärenden  
   

5.1 Kårföreningsstatus – Systemsex 
 
Föredragande: Emma Åberg 
 
När SystemSex fick kårföreningsstatus 
på fullmäktigemöte 4 2010/11 hade de 
inget korrekt organisationsnummer. 
Beslutet som fattades då, fattades 
därmed på felaktiga grunder. Enligt 
Regler för kårföreningar ska en förening 
ha ett organisationsnummer för att få 
kårföreningsstatus.  
 
SystemSex har nu kommit in med en ny 
kårföreningsansökan med ett korrekt 
organisationsnummer.  
 
Jim Collander, fullmäktigeordförande, 
föreslår att fullmäktige först hanterar 
frågan om upphävandet SystemSex 
kårföreningsstatus och därefter den nya 
ansökan.  
 
Fullmäktige diskuterar ärendet. En 
skrivelse i SystemSexs stadga säger att 
medlemmar i SystemSex ska inneha 
simborgarmärke vilket inte är förenligt 
med Regler för kårföreningar.  
 
Amir Bdioui yrkar: 
att fullmäktige ej accepterar SystemSex 
som kårförening (bilaga 3). 

Fullmäktige beslutar 
 
att upphäva beslutet från fullmäktigemöte # 4 
2010/11 om att ge föreningen SystemSex 
kårföreningsstatus hos Göta studentkår samt 
 
att ge SystemSex kårföreningsstatus under 
premissen att de inom av fullmäktige given tid 
inkommer med stadgar förenliga med Göta 
studentkårs regler för kårföreningar till 
kårstyrelsen samt 
 
att den givna tiden är 2 månader. 
 
Pavel Rodin inkom med protokollsanteckning: 
I was voting against the yrkande suggested by 
Adam, that I strongly think that it’s impossible to 
accept the decision that goes in contradiction 
with equal treatment of members of the 
organization (bilaga 7). 
 
Karolina Lioliou inkom med 
protokollsanteckning: 
Jag anser att det är fel av fullmäktige att bevilja 
en förening kårföreningsstatus om fullmäktige 
anser att föreningen måste ändra i sina stadgar 
för att behålla sin kårföreningsstatus. Det borde 
vara upp till föreningen att bestämma själva 
huruvida de vill ändra i sina dokument eller inte. 
Antingen kan man stå för de beslut man fattar 
eller så ska man inte fatta dessa (bilaga 8). 

   
Fullmäktige ajournerar sig i 5 min, klockan 20.28-20.33. 

   
Jonas Pedersen och Amir Bdioui lämnar mötet. Röstlängden justeras och 13 av 26 ledamöter är 
närvarande.  

   
 Karolina Lioliou yrkar:  

att delegera till kårstyrelsen att bevilja 
SystemSex kårföreningsstatus om 
SystemSex ändrar sina stadgar så att 
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de är förenliga med Göta studentkårs 
värdegrund och regler för kårföreningar 
(bilaga 4). 
 
Adam Ekberg yrkar: 
att ge SystemSex kårföreningsstatus 
under premissen att de inom av 
fullmäktige given tid inkommer med 
stadgar förenliga med Göta studentkårs 
regler för kårföreningar till kårstyrelsen 
samt 
 
att den givna tiden är 2 månader (bilaga 
5). 
  
Oskar Amund yrkar: 
att SystemSex beviljas 
kårföreningsstatus samt 
 
att statusen ska upp igen på 
fullmäktiges sista möte innevarande 
verksamhetsår om inte föreningens 
stadga ändras, enligt Göta studentkårs 
regler om kårföreningar (bilaga 6). 
 
Fyra yrkanden har inkommit. Jim 
Collander, fullmäktigeordförande ställer 
yrkandet från Amir Bdioui mot avslag. 
Yrkandet avslås av fullmäktige 
 
Yrkandet från Adam Ekberg ställs mot 
yrkande från Oskar Amund. Röstning 
sker med votering. Bifall för Adam 
Ekbergs yrkande. 
 
Yrkandet från Adam Ekberg ställs mot 
yrkande från Karolina Lioliou. Röstning 
sker med votering. Bifall för Adam 
Ekbergs yrkande. 
 
Yrkande från Adam Ekberg ställs mot 
avslag. Bifall för Adams yrkande.  
 
Pavel Rodin och Karolina Lioliou inkom 
med protokollsanteckningar. 

 
 

  

1.8 Godkännande av föredragningslistan 
 
Fullmäktige föreslår att § 4.2 Policy 
externa samarbeten behandlas före § 
5.2 Faktura Konstkåren.  
 

Fullmäktige beslutar 
 
att öppna § 1.8 Godkännande av 
föredragningslistan 
 
att godkänna föredragningslistan med 
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föreslagen ändring. 
 
 

4 Diskussionsärenden forts  
   

4.2 Policy externa samarbeten 
 
Fullmäktige föreslår att ärendet 
bordläggs till kommande 
fullmäktigemöte. 
 
Jim Collander, fullmäktigeordförande 
föreslår att beslutet tas med 
acklamation. 

Fullmäktige beslutar 
 
att ta beslutet med acklamation samt 
 
att bordlägga ärendet till kommande 
fullmäktigemöte. 

 
 

5 Beslutsärenden forts.  
   

5.2 Faktura Konstkåren 
 
Föredragande: Klas Kärngren 
 
Styrelsen önskar lyfta frågan till 
fullmäktige då fakturan inte är 
budgeterad för och är på högt belopp. 
Fakturan kommer sig av ett avtal mellan 
Göta studentkår och Konstkåren.  
 
Jim Collander, fullmäktigeordförande, 
föreslår att beslutet tas med acklamation 

Fullmäktige beslutar 
 
att ta beslutet med acklamation samt 
 
att godkänna betalningen av fakturan. 

 
 

3 Valärenden forts.  
   

3.1 Fyllnadsval valnämnden 
 
Föredragande: Sandra Schriefer 
 
Oskar Amund nominerar Andreas 
Abrahamsson till Göta studentkårs 
valnämnd.  
 
Jim Colliander, fullmäktigeordförande, 
föreslår att valet tas med acklamation.  

Fullmäktige beslutar 
 
att öppna punkten för beslut,  
 
att ta valet med acklamation samt 
 
att välja Andreas Abrahamsson till Göta 
studentkårs valnämnd. 
 

 
 

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 

 
Jim Collander avslutar mötet klockan 
21.25. 

 

 
   
Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Jim Collander  Jeanette Drotz 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Lena Koester  Daniel Brandt 
 


