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Fullmäktigesammanträde
Protokoll
Fullmäktigesammanträde 1
Verksamhetsåret 2015/16
Datum:
Tid:
Plats:
Kallade:
Närvarande:

2015-09-22
Kl. 16.30 – 22.15
Lingsalen, Studenternas hus
Göta studentkårs fullmäktige
Kallelse@gota.gu.se
Göta studentkårs styrelse, Fullmäktigeledamöter* , Marinvetenskap*, Nemesis*,
FOF*, Offentliga listan*, PIK*, Progressiva studenter*.
Se bilaga 1. för fullständig röstlängd.
* = Röstberättigad

§

Ärende

1

Preliminärer

1.1

Mötets öppnande och behöriga
utlysande

1.2

Val av mötesordförande
mötessekreterare och
protokolljusterare
Styrelsen föreslår
att välja Mathilda Johansson till
mötesordförande

1.3

Fullmäktige beslutar
att utse Mathilda Johansson till
mötesordförande

Fullmäktige beslutar
att utse Frida Åsbrink till mötessekreterare.

Val av rösträknare samt justering av
protokoll
Styrelsen föreslår
att Roshan Yigit och Thor Salehi
väljs till rösträknade och
protokolljusterare.

1.5

Fullmäktige beslutar
att anse mötet behörigt utlyst.

Val av mötessekreterare
Styrelsen föreslår
att välja Frida Åsbrink till
mötessekreterare.

1.4

Beslut/åtgärd

Fullmäktige beslutar
att välja
Roshan Yigit
Paulina Andersson
Till rösträknare samt justerare av protokoll

Avsägelser och fyllnadsval
Styrelsen presenterar avsägelserna.

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

Fullmäktige beslutar
att fastställa avsägelserna enligt handlingar (Se
bilaga 2)

031-708 44 40
exp@gota.gu.se
www.gotastudentkar.se
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1.6

Justering av röstlängd

Fullmäktige beslutar
att fastställa röstlängden till 17 st röstberättigade
ledamöter.

1.7

Adjungeringar

Fullmäktige beslutar
att hålla mötet öppet för alla Götas medlemmar.

1.8

Godkännande av
föredragningslistan

Fullmäktige beslutar
att fastställa föredragningslistan,

2

Rapporter

2.1

Arvoderaderapporter

Fullmäktige beslutar
att lägga rapporten till handlingarna

2.2

Konkretiserad budget

Fullmäktige beslutar
att lägga rapporten till handlingarna

2.3

Konkretiserad verksamhetsplan

Fullmäktige beslutar
att lägga den konkretiserade
verksamhetsplanen till handlingarna

3

Val
Ordningsfråga I)
Mötet ajourneras från 17.37 till 17.50

3

3.1

PIK via Paulina Andersson yrkar
att öppna upp för fri nominering till
vakanta platser under mötet.

Fullmäktige beslutar
att bifalla PIKs yrkande

Naturvetarsektionens styrelse
Valberedningen föredrar punkten.
Ordningfråga II)
Wallace Gomez lämnar röstlängden,
således fastställs den till 16.
Valberedningen föreslår
att (1) Wallace Gomez till vice
ordförande för naturvetarsektionens
styrelse verksamhetsåret 15/16.
att (2) Amanda Nylund väljs till ledamot
i naturvetarsektionens styrelse
verksamhetsåret 15/16.

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

Fullmäktige beslutar
att (1) välja Wallace Gomez till vice ordförande
för naturvetarsektionen 15/16.
att (2) välja Amanda Nylund till ledamot i
naturvetarsektionen för verksamhetsåret 15/16.
PIK lägger ned sin röst i att (1).
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Ordningfråga III)
Wallace Gomez tillkommer
röstlängden, således fastställs den
till 17.
Martin Schiölde yrkar
att Jane Ihrfors väljs till den vakanta
platsen i Naturvetarsektionens styrelse
15/16

3.2

Val till Humanistiska sektionens
styrelse.
PIK via Paulina Andersson yrkar
att välja Elias Ottmar och Adam
Eismark till ledamöter av Humanistiska
sektionens styrelse för verksamhetsåret
15/16.

3.3

Fullmäktige beslutar
att välja Jane Ihrfors till ledamot av
naturvetarsektionen

Fullmäktige beslutar
att välja Elias Ottmar och Adam Eismark till
ledamöter för Humanistiska sektionens styrelse

Val av verksamhetsrevisor
Göta studentkårs styrelse yrkar
att välja Stefan Karlsson till
verksamhetsrevisor för Göta
Studentkår.

Fullmäktige beslutar
att välja Stefan Karlsson till revisor för Göta
Studentkår verksamhetsåret 15/16.

Ordningsfråga IV)
Mötesordförande yrkar på att
behandla punkt 4.3.
Fullmäktige beslutar
att bifalla yrkandet.
4
4.1

Beslutsärenden

1

Motion PIK-listan, intressejäv
Aria Nakhaei föredrar motionen.
John Edström föredrar motionssvaret.
Ordningsfråga V)
Eric Insulahn tillkommer röstlängden,
således fastställs den till 18.
Ordningsfråga VI)
Eric Insulahn yrkar på att ajournera
mötet från 21.05 till 21.10.
Fullmäktige beslutar.
att bifalla yrkandet.

1

Punkt 4.3 behandlas innan mötet ajourneras 19.21, därefter behandlas punkt 5. Därefter punkt 4.1.

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg
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PIK yrkar
att i Götas stadga kap 3. lägga till
punkten 3.21 enligt följande
formulering:
”Intressejäv - 3.21 När ett
beslutsärende kan medföra
synnerlig nytta till ledamot i
fullmäktige, ska ledamoten justera
ut sig från röstlängden under den
punkten. Endast ledmot i fullmäktige
kan rikta jäv mot en annan ledamot.”

PIK jämkar sig med styrelsens förslag.

Göta studentkårs styrelse yrkar
att (1) avslå motionen till förmån för:
att (2) i Götas stadga kap 3. lägga till
punkten 3.21 enligt följande
formulering:
”Intressejäv -3.21 Om ett
beslutsärende kan medföra
synnerlig nytta till ledamot i
fullmäktige, ska ledamoten justera
ut sig från röstlängden under den
punkten.”
att (3) i Fullmäktiges arbetsordning
lägga till:
”§ 7 Jäv
Vid jävsituation ska ledamot i
fullmäktige justera ut sig från
röstlängden under den punkten.
Ledamot i fullmäktige kan väcka
ordningsfråga där jäv riktas mot en
annan fullmäktige ledamot. Om
ledamot som jäv riktas mot inte vill
justera ut sig avgör fullmäktige om
jävsituation har uppstått och om
ledamoten ska justeras ut under
beslutspunkten.”
att (4) konsekvensändra numreringen
på resterande paragrafer i
arbetsordningen

Fullmäktige beslutar
Att bifalla styrelsens yrkanden (1), (2) och (3).

FOF via Eric Insulahn yrkar
att i Göta studentkårs stadga kap 3
lägga till punkten 3.22 enligt följande
formulering:
”Jäv – 3.22 Vid jävsituation ska
ledamot i fullmäktige justera ut sig
från röstlängden under den punkten.
Ledamot i fullmäktige kan väcka

Fullmäktige beslutar
att bifalla yrkandet

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg
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ordningsfråga där jäv riktas mot en
annan fullmäktige ledamot. Om
ledamot som jäv riktas mot inte vill
justera ut sig avgör fullmäktige om
jävsituation har uppstått och om
ledamoten ska justeras ut under
beslutspunkten.”
Ordningsfråga VII)
Gustaf Engbusk lämnar mötet,
röstlängden fastställs till 17.
4.2

Ansökan om kårföreningsstatus
PIK via Aria Nakhaei yrkar
att bordlägga punkten till kommande
fullmäktigemötesammanträde.

4.3

Förnyad kårföreningsstatus

Fullmäktige beslutar
att bordlägga frågan till kommande
fullmäktigesammanträde

2

Göta studentkårs styrelse föreslår
att (1) förnya Akademiska körens
kårföreningsstatus
att (2) förnya Sallsa & Söndags
kårföreningsstatus.
att (3) förnya Patriciabalettens
kårföreningsstatus
att (4) förnya Utrikespolitiska
föreningen samt humanistiska
sexmästeriet kårföreningsstatus.

Fullmäktige beslutar
att bifalla styrelsens samtliga yrkanden.

Ordningsfråga VIII)
Fullmäktige beslutar att ajournera
mötet från 19.21 till 20.10.

5
5.1

Diskussionsärenden
Issues between the IT section and
the central Göta leadership
Thor Salehi föredrar punkten.
Diskussion i fullmäktige sker.
Mötesordförande yrkar
att fullmäktige röstar om huruvida
punkten skall behandlas eller inte.

2

Fullmäktige beslutar
att behandla punkten.

Punkten behandlas efter punkt 3.

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg
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Mötesordförande yrkar
att Fullmäktige stänger mötet under
punkten.

Fullmäktige beslutar
att bifalla yrkandet.

Ordningsfråga IX)
Styrelsen yrkar
att bordlägga punkt 5.1 och
återuppta den efter middagen.
Fullmäktige beslutar
att bifalla yrkandet
Ordningsfråga X)
Thor Salehi lämnar röstlängden,
således fastställs den till 16.

PIK via Aria Nakhaei yrkar
att uppdraga Thor Salehi att
sammankalla till en
språkpolicyarbetsgrupp.

Fullmäktige beslutar
att bifalla yrkandet

Ordningsfråga XI)
Thor Salehi tillkommer röstlängden, således
fastställs den till 17.

Nemesis via Thor Salehi yrkar
att fullmäktige tillsätter en
arbetsgruppssammankallande för en
språkpolicy arbetsgrupp som i sin tur får i
uppdrag att samordna en arbetsgrupp
som hanterar språkpolicy.

Fullmäktige beslutar
att bifalla yrkandet.

Ordningsfråga XII)
Mötesordförande yrkar
att mötet öppnas.
Fullmäktige beslutar
att bifalla yrkandet.
5.2

Kårstöd för lärarstudenter som
studerar vid den konstnärliga
fakulteten
Sandra Holmberg föredrar punkten.

7

Mötets avslutande

7.1

Mötesutvärdering

Inga beslut tas.

Fullmäktige utvärderar mötet genom en

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg
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runda.
7.2

Mötets avslutande
Mötet avslutas kl 22.15

Mötesordförande

Mötessekreterare

Mathilda Johansson

Frida Åsbrink

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Paulina Johansson

Roshan Yigit

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg
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exp@gota.gu.se
www.gotastudentkar.se

Sida 8/8

Fullmäktigesammanträde
Protokoll
Bilaga 1.
Röstlängd
Enskilda ledamöter



Carl Danell
Nora Jansson

Listor
#marinvetenskapgu


Wallace da Silva Gomes

Förvaltare - Offentlig Förvaltning (FOF)



Eric Insulahn
Gustaf Jönsson Engbusk

Nemesis


Thor Khashayar Salehi

Offentliga listan






Lisa Forsaeus
Fredrick Göthberg
Josefine Hanje
Amalia Johnsén
Stina Johansson

PIK




Aria Nakhaei
Paulina Andersson
Caroline Sjöstrand

Progressiva studenter





Sebastian Wedtström Kjerfh
Håkan Bernhadsson
Dijana Mujdzic
Roshan Yigit

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

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

Fellows at the IT section!

It troubles me that you find Göta students’ union so unfair. I want to let you know that I take this
case very seriously and our intention is to make something good out of this. I want you to know that
we take your critique very seriously and that we are very thankful that you shared this with us.
Göta students’ union is a very complex organization, and changes takes time, which at times can be
frustrating. However, as you point out in your letter, we must become more inclusive towards
international student.
For the unfortunate and unfair treatment of the IT-section of previous years, we can only apologiza
again. We also apologize for the missunderstandings that has arisen in these matters this year. We
would like to create good relations with the IT section so that issues like these can be voiced earlier
and thus be corrected. We have no explanation as to why these matters have not reached us but
now that it has we can start doing things to change this situation.
Despite all the bureaucrazy and red tape, we hope that your involvment in the matter does not die
down. We need strong voices like yours to correct us when we are wrong. I am also happy to inform
you that the representative assembly decided to form a task force who will proceed with producing a
language policy for the union, if you haven’t already heard this since your very own chairman is head
of the taskforce. As for the union board we will work with the translation of the documents that can
be translatet by us, and if you want to help, you are more than welcome to!
We would also like to invite you to a meeting. We would welcome a further discussion as we want to
create a better relation between the IT section and the central Göta board and to fully understand
the issues raised in the letter. We would also like to encourage you to contact us directly if any other
issues surfaces, either through email, calls, or just showing up at our office. You are always welcome.
As well as sending motions to our representative assembly.
We are again sorry for the neglection of international and it has never been our intention. We
apologize and we ask for forgiveness for the lack in communication that has led to these issues not
reaching us so that we could do something about it.
We propose that we have a meeting there we can talk about this and come up with a solution that
works for both the IT section as well as the rest of Göta students’ union. It’s first when we
communicate that we can make progress and positive changes go somewhere from here. Hopefully
this letter may be the start of something new, to make positive changes and create a long lasting
relationship between the IT section and the union board.

Best regards Peter Wejmo and the board of Göta students’ union.

