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Fullmäktigeprotokoll
Fullmäktigemöte 4 verksamhetsåret 2012/13

Datum:
Tid:
Plats:
Kallade:
Närvarande:

2013-03-27
Kl. 16.27-21.45
Lingsalen, Studenternas hus, Götabergsgatan 17
Göta studentkårs fullmäktige
Se separat närvarolista (bilaga1)

§

Ärende

1

Preliminärer

1.1

Mötets öppnande och behöriga
utlysande

Beslut/åtgärd

Mötet öppnas 16.27
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 Linnéa Solberg och Karl-Mikael
Svensson till justerare tillika rösträknare.
att justering av protokoll skall ske senast 201304-17.

1.4

Avsägelser och fyllnadsval

Fullmäktige beslutar

Malin Jedemo (MatNatSex),
samhällsvetarsektionen, har inkommit
med en avsägelse (bilaga 2).

att fastställa de inkomna avsägelserna

Näste person på listan MatNatSex är
Ilias Karanzas.

att Ilias Karanzas tar plats i
samhällsvetarsektionen samt
att övriga poster vakantsätts.

Karolina Lioliou (De Vice),
doktorandsektionen, har inkommit med
en avsägelse (bilaga 3).
Inga ytterligare personer finns på listan
De Vice. Posten vakantsätts därmed.
Lena Koester, utbildningsvetenskapliga
sektionen, har inkommit med en
avsägelse (bilaga 4).
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Inga reserver för enskilda kandidater
finns, posten vakantsätts därför.
1.5

Justering av röstlängd

Fullmäktige befinns beslutmässigt.

Röstlängden justeras och 14 av 24
ledamöter är närvarande.
1.6

Adjungeringar

Fullmäktige beslutar
att mötet ska vara öppet.

1.7

Godkännande av föredragningslistan

Fullmäktige beslutar
att godkänna föredragningslistan.

1.8

Sluttid i dag

Fullmäktige beslutar
att sikta på klockan 21.15 som sluttid.

2
2.1

Anmälningar
Rapport från kårstyrelsen

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Klas Kärngren

att lägga rapporten till handlingarna.

Fullmäktige diskuterar rapporten. De
önskar kortare och mer fokuserade
rapporter från sektionerna.
Ekonomi lyftes särskilt av presidiet då
prognosen för 2012/2013 pekar på ett
stort underskott. Det är flera saker som
samverkar till detta. Göta studentkår har
under året lägre intäkter än budgeterat
för, främst på grund av lägre
medlemsantal än budgeterat för och
lägre antalet helårsstudenter (HST) vid
universitetet vilket medför ett minskat
universitetsbidrag. Utgifterna är högre
än budgeterat för, främst då kostnaden
för Göta studentkårs leverantör av
ekonomiska tjänster. När budgeten för
verksamhetsåret 2012/2013 togs fram,
gjordes en beräkning av kostnaden men
utan moms.
Presidiet verkar för att minimera
förlusten detta verksamhetsår och hur
förlusten ska hanteras samt för
lösningar på lång sikt. Täckning finns för
ett underskott i den storleksordning
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prognosen pekar på.
2.2

Rapport mottagningskoordinatorerna

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Emma Åberg

att lägga rapporten till handlingarna.

Fullmäktige diskuterar rapporten och
mottagningen i stort.
2.3

Rapport valnämnden

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Oskar Amund,
valnämndens ordförande

att lägga rapporten från valnämnden till
handlingarna.

En utvärdering av valet kommer att ske.
Valdeltagandet var 7,52 %, vilket är
något högre än föregående år. Antalet
röstande är dock något lägre.
Valnämnden anser att det fungerar bra
med valturné och att det kan utökas för
att skapa mer uppmärksamhet kring
valet. Av de röstande i årets val röstade
ca 2/3 i vallokal.
För att öka valdeltagandet ser
valnämnden att engagemanget från
sektionsstyrelserna och kårstyrelsen
måste öka. I år var det relativt lågt.
I samband med rösträkningen stötte
valnämnden på en brist i valordningen.
Vid lika jämförelsetal mellan två eller
flera kandidater finns det ingen
vägledning för vilken ordning
kandidaterna ska behandlas. Detta bör
tas med vid en revidering av
valordningen så att valnämnden inte
tvingas till principiella beslut under
röstsammanräknandet.
2.4

Rapport uppföljning verksamhetsplanen
12/13

Fullmäktige beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Föredragande: Sandra Schriefer
Fullmäktige diskuterar rapporten.
2.5

Övriga rapporter
Inga övriga rapporter föreligger.
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3
3.1

Beslutsärenden
Göta studentkårs åsiktsdokument

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Emma Åberg

att sätta yrkandestopp till klockan 20.45 och
därefter gå direkt till beslut i ärendet

Det liggande förslaget till Göta
studentkårs åsiktsdokument togs fram
föregående verksamhetsår. Det
förankrades då i alla delar av
organisationen. Tanken är att det ska
vara ett stöd i Göta studentkårs
studentrepresentanter arbete.
Dokumentet ska vara ett levande
dokument, det ska ändras när så
behövs.

att ordet ”och” i tredje punkten under
”Högskolan i samhället” byts ut mot ”eller”
att i punkten Högskolan i samhället, punkt 7
som lyder ”all högre utbildning ska genomsyras
av ett genus- och mångfaldsperspektiv” skall
ändras till ”all högre utbildning skall genomsyras
av ett intersektionellt perspektiv, i den mån det
är möjligt”

Fullmäktige delas upp i grupper för att
diskutera dokumentet. Kårstyrelsen
finns tillgängligunder tiden.
Diskussionen bryts för mat klockan
18.00, återsamling sker 18.45.

att Ur punkt ett punkt åtta skall stryka
”kränkande inslag och”

Fullmäktige återsamlas för gemensam
diskussion. De diskuterar dokumentet
rubrik för rubrik. Kårstyrelsen
poängterar att de önskar konkreta
yrkanden på dokumentet då de önskar
att det fastställs på dagens möte.
Dokumentet kan tas upp vid senare
tillfälle för revidering. Fullmäktige
uttrycker en önskan om att yrkanden
som avslås och andra åsikter som förs
fram av fullmäktige, sparas för vidare
arbete.

att stryka punkt 10 under rubriken studenters
ekonomi

Högskolan i samhället
Karl-Mikael Svensson yrkar (yrkande
HIS 1):
att ordet ”och” i tredje punkten under
”Högskolan i samhället” byts ut mot
”eller” (bilaga 5).

att lägga till formuleringen ”och sjukvård” efter
punkten ”studenter ska få gratis tandvård” på
sidan 5 i åsiktsdokumentet

Lina Olofsson yrkar (HIS 2):
att i punkten Högskolan i samhället,
punkt 7 som lyder ”all högre utbildning
ska genomsyras av ett genus- och
mångfaldsperspektiv” skall ändras till
”all högre utbildning skall genomsyras
av ett intersektionellt perspektiv, i den
mån det är möjligt” (bilaga 6).
Daniel Brandt yrkar (HIS 3):

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

att stryka femte punkten under ”studenters
ekonomi”

att stryka punkt 6 under rubriken antagning
att ersätta ”kunna ta hand om” med ”ta ansvar
för” i andra punkten under rubriken
internationalisering
att omformulera under Studenter i Akademin till
”den totala lärarledda undervisningstiden ska
öka”

att under studiemiljö ändra till ”Att det skall
finnas trådlös uppkoppling i alla Göteborgs
Universitets lokaler”
att under punkt 4 utbildning, under rubriken
kursmaterial nummer 1 som lyder ”ska granskas
ur ett genus- och mångfaldsperspektiv” ändras
till ”skall granskas ur ett intersektionellt
perspektiv”
att under punkt 4. Utbildning, underrubrik
Utbildningskvalitet, lägga till punkten Göteborgs
universitet ska konsekvent bedriva högre
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att Ur punkt ett punkt åtta skall stryka
”kränkande inslag och” (bilaga 7).

utbildning och anpassa utbildningen efter de
förkunskaper som finns

Vägen till högre utbildning
Mikael Modin yrkar (VTHU 1):
att stryka andra punkten under
studenters ekonomi (bilaga 8).

att stryka fjärde punkten under rubriken
”Laborationer och exkursioner”

Oskar Amund yrkar (VTHU 2):
att stryka femte punkten under
”studenters ekonomi” (bilaga 9).
Mikael Modin yrkar (VTHU 3):
att stryka punkt 10 under rubriken
studenters ekonomi (bilaga 10).
Mikael Modin yrkar (VTHU 4):
att stryka punkt 6 under rubriken
antagning (bilaga 11).
Mikael Modin yrkar (VTHU 5):
att ersätta ”kunna ta hand om” med ”ta
ansvar för” i andra punkten under
rubriken internationalisering (bilaga 12).

att under punkten 4 utbildning, punkt nummer 3
som lyder ”Göteborgs universitet ska sträva
efter en jämn könsfördelning i lärarkåren, och
detta ska beaktas vid rekrytering” skall ändras
till ”Göteborgs universitet ska sträva efter en
jämn könsfördelning och mångfald i lärarkåren,
och detta ska beaktas vid rekrytering”
att fullmäktige uppdrar åt presidiet att
genomgående i hela dokumentet söka upp och
omformulera uttryck innehållande känsloord
samt
att anta det framvaskade dokumentet Göta
studentkårs åsiktsdokument.

Student i akademin
Daniel Brandt yrkar (SIA 1):
att omformulera under Studenter i
Akademin till ”den totala lärarledda
undervisningstiden ska öka” (bilaga 13).
Ann Karlsson yrkar (SIA 2):
att lägga till formuleringen ”och
sjukvård” efter punkten ”studenter ska
få gratis tandvård” på sidan 5 i
åsiktsdokumentet (bilaga 14).
Daniel Brandt yrkar (SIA 3):
att under studiemiljö ändra till ”Att det
skall finnas trådlös uppkoppling i alla
Göteborgs Universitets lokaler” (bilaga
15).
Utbildning
Lina Olofsson yrkar (U 1):
att under punkt 4 utbildning, under
rubriken kursmaterial nummer 1 som
lyder ”ska granskas ur ett genus- och
mångfaldsperspektiv” ändras till ”skall
granskas ur ett intersektionellt
perspektiv” (bilaga 16).
Linnéa Solberg yrkar (U 2):
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att under punkt 4. Utbildning,
underrubrik Utbildningskvalitet, lägga till
punkten Göteborgs universitet ska
konsekvent bedriva högre utbildning
och anpassa utbildningen efter de
förkunskaper som finns (bilaga 17).
Oskar Amund yrkar (U 3):
att stryka fjärde punkten under rubriken
”Laborationer och exkursioner” (bilaga
18).
Lina Olofsson yrkar (U 4):
att under punkten 4 utbildning, punkt
nummer 3 som lyder ”Göteborgs
universitet ska sträva efter en jämn
könsfördelning i lärarkåren, och detta
ska beaktas vid rekrytering” skall ändras
till ”Göteborgs universitet ska sträva
efter en jämn könsfördelning och
mångfald i lärarkåren, och detta ska
beaktas vid rekrytering” (bilaga 19).
Ordningsfråga är lyft, diskussionen kring
dokumentet drar ut på tiden och
förslaget är att bordlägga
åsiktsdokumentet. Victor Renström
föreslår fullmäktige att sätta
yrkandestopp till klockan 20.45 och
därefter gå direkt till beslut i ärendet.
Ledamöterna har då en stund på sig att
inkomma med yrkanden. Alla som har
lämnat in yrkande får möjlighet att yttra
sig i frågan en gång.
Linnéa Solberg yrkar (Generell):
att fullmäktige uppdrar åt presidiet att
genomgående i hela dokumentet söka
upp och omformulera uttryck
innehållande känsloord (bilaga 20).
Victor Renström ställer de inkomna
yrkandena mot avslag. Därefter
hanteras frågan om fullmäktige önskar
anta det framvaskade dokumentet Göta
studentkårs åsiktsdokument eller avslag
av det samma
HIS 1 – Bifall.
HIS 2 – Bifall.
HIS 3 – Bifall.
VTHU 1 – Avslag. Votering begärd.
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Avslag.
VTHU 2 – Bifall.
VTHU 3 – Bifall.
VTHU 4 – Bifall. Votering begärd. Bifall.
VTHU 5 – Bifall.
SIA 1 – Bifall.
SIA 2 – Bifall.
SIA 3 – Bifall.
U 1 – Bifall.
U 2 – Bifall.
U 3 – Bifall.
U 4 – Bifall.
Generell – Bifall.

1.8

Sluttid i dag

Fullmäktige beslutar

Fullmäktige önskar ny sluttid att sikta
mot. Klockan 21.45 är på förslag.

att öppna § 1.8 Sluttid i dag till beslut samt
att sikta på klockan 21.45 som sluttid.

Linnéa Solberg informerar fullmäktige
om att hon kommer att lämna mötet
innan dess och att det då enbart är en
justerare kvar. Fullmäktige ser inget
problematiskt med det.

4
4.1

Diskussionsärenden
Policy externa samarbeten
Föredragande: Emma Åberg
Ärendet kommer att tas upp på
kommande fullmäktigemöte som
beslutspunkt. Styrelsen önskar få
övergripande kommentarer
Fullmäktige diskuterar dokumentet. De
finner det i stort bra, men förtydliganden
behövs. Dokumentet ska gå att förstå
även för en person som inte är insatt i
Göta studentkårs verksamhet. I liggande
förslag är inte så fallet i dokumentets
sista punkt. Fullmäktige föreslår att
punkten omformuleras alternativt stryks
eller att information flyttas till en fotnot.
Fullmäktige saknar punkt kring illegal
verksamhet.
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Dokumentet bör antas och prövas, för
att förändras efter de behov som då
visar sig.
Linnea Solberg justerar ut sig klockan 21:26. Röstlängden justeras och 13 av 24 ledamöter är
närvarande.
Fullmäktige föreslår att kårstyrelsen tittar
på hur andra studentkårer formulerar
motsvarande policy.
Definition av vad för slags spel som
avses i policyn behövs.
Fullmäktige beslutar om streck i
debatten.

5

Övriga frågor

5.1

Övriga frågor
Inga övriga frågor föreligger.

6
6.1

Mötets avslutande
Mötesutvärdering
Mötesutvärdering sker.

6.2

Mötets avslutande
Victor Renström avslutar mötet klockan
21.45.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Victor Renström

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Linnéa Solberg

Karl-Mikael Svensson
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