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 Fullmäktigemöte 5 verksamhetsåret 2012/13 
 
 
Datum: 2013-05-23 
Tid: 
Plats: 

Kl. 16.33-19.55 
 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 
 

Mötet öppnas klockan 16.33. 
 
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 Emelie Schagerholm och Lina 
Olovsson till justerare tillika rösträknare samt  
 
att justering av protokoll skall ske senast 2013-
06-12. 

   
1.4 Avsägelser och fyllnadsval 

 
Inga avsägelser har inkommit. 

Fullmäktige beslutar 
 
att lämna punkten. 

   
1.5 Justering av röstlängd 

 
Röstlängden justeras och 13 av 24 
ledamöter är närvarande. 

Fullmäktige befinns beslutmässigt. 
 

   
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 

 
Victor Renström föreslår fullmäktige att 

Fullmäktige beslutar 
 
att sikta på klockan 20.20 som sluttid. 
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sikta på klockan 20.20 som sluttid. 
 
 

2 Anmälningar  
   

2.1 Rapport kårstyrelsen 
 
Föredragande: Jesper Blomqvist 
 
Sedan rapporten skickades ut har 
Göteborgs universitets studentkårer och 
Göteborgs förenade studentkårer valt 
ordförande och vice ordförande inför 
kommande verksamhetsår. 
  
Fullmäktige diskuterar rapporten. De 
uppskattar sektionernas rapporter men 
önskar att de skulle vara mer enhetliga. 
De föreslår att en mall för hur dessa 
rapporter ska utformas tas fram. 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

   
2.2 Rapport valnämnden 

 
Föredragande: Oskar Amund 
 
Rapporten diskuteras av fullmäktige. 
För att öka valdeltagandet från 
doktoranderna föreslår fullmäktige 
riktade åtgärder, till exempel besök hos 
doktorandråden. 
  
Valnämnden lyfter fram att 
vallokalsturnén var mycket uppskattad.  
 
Fullmäktige diskuterar hur 
erfarenheterna från tidigare valnämnd 
ska förvaltas och överlämnas till 
kommande valnämnd. I dag finns ingen 
formell överlämning. Ett förslag är att 
valnämnd väljs för ett kalenderår.  

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga valnämndens rapport till handlingarna. 

   
Oskar Amund lämnar mötet 16.50. Röstlängden justeras och 12 av 24 ledamöter är närvarande. 

   
2.3 Ekonomiska rapporter från Grant 

Thornton 
 
Föredragande: Klas Kärngren 
 
Två rapporter föreligger, dels en 
kvartalsrapport, dels en utfallsrapport. 
 
Utfallsrapporten visar på ett betydande 
underskott för verksamhetsåret. 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporterna till handlingarna. 
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Underskottet är dock inte så stort som 
befarat. Förlusten kommer att täckas av 
Göta studentkårs kapital. 
 
Fullmäktige diskuterar hur Göta 
studentkår ska få en budget i balans, 
vilket är målet.  
 
I kvartalsrapporten är bidragen till Göta 
studentkår inte periodiserade. 
Fullmäktige ser gärna att så görs för 
ökad tydlighet.  

   
2.4 Övriga rapporter 

 
Inga övriga rapporter föreligger. 

 

 
 

3 Beslutsärenden  
   

3.1 Uteslutande av medlem 
 
Föredragande: Emma Åberg 
 
Sonja Pettersson, verksamhetsrevisor, 
deltar via Skype. 
 
Emma Åberg redogör för 
händelseförloppet. Den berörda 
personen har begärt utträde ur Göta 
studentkår samt inkommit med en 
ursäkt. Viktor Renström läser upp 
ursäkten för fullmäktige.  
 
Då personen har begärt utträde ur Göta 
studentkår är det inte längre aktuellt 
med uteslutning. Styrelsen poängterar 
att de hade förordat uteslutning om det 
fortfarande varit aktuellt då det handlar 
om en aktiv handling från personen i 
fråga. Fullmäktige håller med styrelsen i 
sin bedömning. 
 
Styrelsen önskar en diskussion utifrån 
ärendet kring när uteslutning bör ske, 
om andra åtgärder än uteslutande kan 
tänkas och vad dessa åtgärder kan 
vara.  
 
Fullmäktige anser att Göta studentkårs 
Värdegrund och övriga styrdokument 
ger den bas som behövs för fråga om 
uteslutning. Det är omöjligt att förutse 

Fullmäktige beslutar 
 
att lämna punkten. 
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alla eventuella scenarier som skulle 
kunna ligga till grund för en uteslutning 
utan varje enskild händelse får 
diskuteras var för sig. Fullmäktige ser 
dock att det finns ett ansvar hos alla 
Göta studentkårs förtroendevalda att 
diskutera och vara medvetna om att det 
kan ske överträdelser. Vid eventuella 
överträdelser är det viktigt att ta tag i 
problemet och vara öppna kring det 
inträffade.  
 
I stadgan finns inget stöd för någon 
annan åtgärd mot medlem än 
uteslutning. Då det strider mot 
studentkårförordningens krav på 
öppenhet, går det inte att ställa upp 
villkor för medlemskap utan 
studentkåren måste vara öppen för alla.   
 
Ärendet bör dokumenteras som stöd till 
kommande års förtroendevalda om en 
liknande händelse skulle uppkomma i 
framtiden.   

   
3.2 Policy externa samarbeten 

 
Föredragande: Sandra Schriefer 
 
Styrelsen poängterar att de gärna ser 
att dokumentet antas, men att det kan 
komma att behövas ändras efter en tid 
då det visat sig hur det fungerar.   
 
Fullmäktige diskuterar dokumentet. De 
lyfter frågan om hur dokumentet ska 
tolkas om intäkten för Göta studentkår 
inte är kontanta medel. Är det 
förmånsvärdet som avgör då vem som 
har rätt att skriva avtal. När det gäller 
kontanta medel har presidiet rätt att 
ingå avtal upp till 30.000 kronor, däröver 
måste avtalen ingår av kårstyrelsen. 
 
Sandra Schriefer yrkar:  
att ordet tjäna skrivs till i policy externa 
samarbeten i 2a punkten i policyn innan 
ordet pengar (bilaga 2). 
 
Karl-Mikael yrkar: 
att 30000 i tredje punkten får enheten 
kronor (bilaga 3). 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att ordet tjäna skrivs till i policy externa 
samarbeten i 2a punkten i policyn innan ordet 
pengar,  
 
att 30000 i tredje punkten får enheten kronor 
samt 
 
att anta förslaget till Policy för externa 
samarbeten med gjorda ändringar. 
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En fråga som inte degleras i policyn är 
hur delegation av rätten att ingå avtal i 
Göta studentkårs namn kan ske, till 
exempel i samband med mottagning 
och arbetsmarknadsdagar. En 
diskussion kring detta är önskvärt vid 
senare tillfälle. 

  
 
Nancy Schuch justerar ut sig fram till § 3.3 Göta studentkårs delegationsordning. 
 
Fullmäktige ajourneras klockan 18.05. Mötet återupptas klockan 18.45. 
 
 

1 Preliminärer forts.  
   

1.7 Godkännande av föredragningslistan 
 
Styrelsen föreslår att § 3.3 Göta 
studentkårs delegationsordning 
behandlas efter § 6.2 Mötesutvärdering. 

Fullmäktige beslutar 
 
att öppna punkten för beslut samt 
 
att godkänna föredragningslistan med 
föreslagen ändring. 

 
 

4 Diskussionsärenden  
   

4.1 Valkretsar 
 
Föredragande: Sandra Schriefer 
 
Göta studentkår är en kår, en enhet. 
Fullmäktiges uppgift är att fokusera på 
organisationen som helhet, inte på 
sektionsspecifika frågor. Därmed bör 
Göta studentkår vara en samlad valkrets 
anser fullmäktige. Om kandidater vill 
föra fram sin sektions talan kan de göra 
det ändå, till exempel genom 
listförfarande. 
 
I dagsläget är underlaget allt för litet för 
flera valkretsar. I ett läge med större 
valdeltagande kan det dock vara 
aktuellt.   

 

 
 

5 Övriga frågor  
   

5.1 Övriga frågor  
 
Inga övriga frågor föreligger. 
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6 Mötets avslutande  
   

6.1 Fullmäktigeutvärdering – tips till 
nästkommande års fullmäktigeledamöter 
 
Fullmäktige gör en utvärdering av året 
samt skriver ner tips till kommande 
fullmäktige.  

 

   
6.2 Mötesutvärdering 

 
Mötesutvärdering sker.  

 

 
 

3 Beslutsärenden forts.  
   

3.3 Göta studentkårs delegationsordning 
 
Föredragande: Sandra Schriefer 
 
Göta studentkårs delegationsordning 
ska behandlas varje verksamhetsår. En 
ändring är föreslagen mot tidigare.   

Fullmäktige beslutar 
 
att anta delegationsordningen för Göta 
studentkår. 
 

 
 

6 Mötets avslutande forts.  
   

6.3 Mötets avslutande 
 
Victor Renström avslutar mötet klockan 
19.55. 

 

 
   
Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Victor Renström  Jeanette Drotz 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Emelie Schagerholm  Lina Olovsson 
 


