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Fulllmäktigemöte 1 verksamhetsåret 2014/15 
 
 

Datum: 2014-09-09, 2014-09-10 
Tid: 
Plats: 

Kl. 16.32 – 21.25, 16.42 – 18.45 
Lingsalen, Studenternas Hus 

Kallade: Göta studentkårs fullmäktige 
Närvarande: Se separat närvarolista (bilaga 1) 
 * = Röstberättigad 

 
§ Ärende Beslut/åtgärd 

 
1 Preliminärer  
   

1.1 Mötets öppnande och behöriga 
utlysande 
 
Daniel Brandt öppnar mötet klockan 
16:32 den 9/9. 

Fullmäktige beslutar 
 
att anse mötet behörigt utlyst 

  
 

 

1.2 
 
 
 
 

1.3 
 
 
 

 
1.4 

Val av mötesordförande 
Ingen extern mötesordförande har 
hittats. 
 
 
Val av mötessekreterare 
 
 
 
 
Val av justerare tillika rösträknare samt 
justering av protokoll 

Fullmäktige beslutar 
 
att välja Daniel Brandt till mötesordförande 
 
 
Fullmäktige beslutar 
 
att välja John Edström till mötessekreterare 
 
 
Fullmäktige beslutar 
 
att välja Martin Viberg och Carl Magnus Fürst till 
justerare tillika rösträknare samt 
 
att justering av protokoll skall ske senast  
2014-09-23 

 
1.5 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 
 
 

 

 
Avsägelser och fyllnadsval 
 
Tre avsägelser har inkommit.  
Avsägelserna gäller Anna Jonasson, 
valberedningen, Therese Irebäck, 
fullmäktigeledamot och Per Karlsson, 
fullmäktigeledamot. 
 
 
Justering av röstlängd 
 
Röstlängden justeras, 11 av 20 
ledamöter är närvarande. 

 
Fullmäktige beslutar 
 
att godkänna de inkomna avsägelserna 
 
 
 
 
 
 
Fullmäktige befinns beslutsmässigt 
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1.7 Adjungeringar 
 
Eric Insulahn yrkar att möte ska vara 
öppet. 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att mötet ska vara öppet 

 
1.8 

 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Eric Insulahn yrkande 1: att behandla 
punkt 4.4 innan 3. Valärenden.  
 
Det har inkommit en sen handling 4.7 
Beslut om kårföreningsstatus som 
distribueras under sittande möte. 
Mötesordförande yrkar: att lägga till en 
ny punkt 4.7 Beslut om 
kårföreningsstatus 
Fullmäktige diskuterade huruvida 
fullmäktige kan behandla ärendet eller 
ej. 

 
Fullmäktige beslutar 
 
att godkänna Eric Insulahn yrkande 1 
 
att lägga till ny punkt 4.7 Beslut om 
kårföreningsstatus 
 
att godkänna Karolina Mildgrim yrkande 1 
 
att godkänna föredragningslistan med gjorde 
ändringar 
 

  
Karolina Mildgrim yrkande 1 på att 
punkt 3.1 behandlas efter 3.5. 

 

   
   

1.9 Sluttid idag 
 
Erik Insulahn yrkande 1: att sikta på 
klockan 22:00 som slutid den 9/9. 

Fullmäktige beslutar 
 
att sikta på klockan 22:00 som sluttid den 9/9 

 
2 Rapporter  

2.1 Rapport från kårstyrelsen 
 
Mikael Wysocki föredrog rapporten från 
styrelsen. Mikael informerade att Göta 
studentkår i dagsläget har ca 3800 
medlemmar. 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 

2.2 Sektionsrapporter 
 
Mikael Wysocki föredrog rapporten. 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 

2.3 Övriga rapporter 
 
Joel Furvik efterfrågade en rapport om 
vad övriga anställda har sysslat med. 
Mikael Wysocki gav en muntlig rapport. 

Fullmäktige beslutar 
 
att lämna punkten 
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1.6 

 
 

 
 

Justering av röstlängd 
 
Anna Jonasson lämnar mötet klockan 
17:50. 
 
Röstlängden justeras och 10 av 20 
mandat är närvarande. 
 

Fullmäktige befinns beslutsmässigt 
 
 
 
 

 
4 Beslutsärenden  

4.4 Motion Politeia 
 
Eric Insulahn föredrog motionen. 
 
Daniel Brandt informerar att motionen 
inkommit efter kårstyrelsens 
sammanträde och det är därför 
styrelsen inte skrivit ett motionssvar. 
 
Eric Insulahn yrkande 1: att ersätta 
ordet ”talhen” med generalsekreterare”, 
ordet ”talhenspresidium” med 
”generalsekretariatet” och ordet 
”presidium” med ”sekretariat” på de 
ställen i motionen där de förekommer. 
 
Eric Insulahn yrkande 2: att lägga till 
att-satsen 
”att FUM bör utse en mötesordförande 
som inte sitter i sekretariatet” 
 
Joel Furvik yrkande 1: att ärendet 
bordläggs tills dess att kårstyrelsen har 
besvarat motionen.  
 
Joel Furvik yrkande 2:  
att lägga till att-satsen: ”att det i 
sekretariatet inte får sitta några FUM 
ledamöter” 
 
ORDNINGSFRÅGA: 
Eric Insulahn yrkande 3: att 
direktjustera punkt 4.4. 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att bifalla Eric Insulahn yrkande 1 
 
att bifalla Eric Insulahn yrkande 2 
 
att avslå Joel Furvik yrkande 1 
 
att avslå Joel Furvik yrkande 2 
 
att bifalla det framvaskade förslaget 
 
att direktjustera beslutet 
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1.8 

Preliminärer forts. 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Fullmäktige öppnar upp punkten igen. 
 
Eric Insulahn yrkande 2: 3.6 Val av 
generalsekretariat 
 
Mötesordförande yrkade på att 
behandla 3.1. först under punkt 3. 
Valärenden. 
 
Tobias Olausson yrkande 1: att 
behandla 4.3 direkt efter valen. 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga till punkt 3.6 Val av generalsekretariat 
att behandla punkt 3.1 först under punkt 3. 
Valärenden 
att behandla 4.3 direkt efter punkt 3. Valärenden 
 

 
3 Valärenden  

3.1 Val av verksamhetsrevisorer 
 
Båda platserna som 
verksamhetsrevisorer är vakanta.  
 
Valberedningen nominerar:  
Jesper Blomqvist och Nicolai Slotte.  
 
Kandidaterna presenterade sig själva. 
Fullmäktige ställde frågor till 
kandidaterna. 
 
Eric Insulahn yrkande 1 på att ta valet 
med acklamation 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att valet tas med acklamation 
 
att välja Jesper Blomqvist och Nicolai Slotte till 
verksamhetsrevisorer för verksamhetsåret 2014-
2015 

3.2 Fyllnadsval till valberedningen 
 
Karolina Mildgrim från valberedningen 
yrkande 1: att tillämpa frinominering till 
samtliga vakanta poster fram tills 18:45 
samt att återuppta resterande 
valärendena då.  
 
Stefan Fritzon ställer sakfråga 
angående vad posterna innebär. 
Valberedningen föredrog alla vakanta 
poster samt vad de olika posterna 
innebär. 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att bifalla Karolina Mildgrim från valberedningen 
yrkande 1 
 

 
Klockan 18:00 ajournerar mötesordförande mötet till klockan 18:45. 
 
Mötesordförande öppnar mötet igen klockan 18:52. 
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1.6 
 
 

 
 

Justering av röstlängd 
 
Rami Marashli har lämnat mötet under 
ajourneringen och utjusteras därför. 
Thor Salehi har tillkommit och 
injusteras klockan 18:52. 
 
Röstlängden justeras och 10 av 20 
mandat är närvarande. 
 
Anna Jonasson återkommer till mötet 
19:02, under punkt 3.2 Fyllnadsval till 
Valberedningen forts. 
Stefan Fritzon utjusteras klockan 19:02 
under valet till Valberedning, punkt 3.2. 
 
Röstlängden justeras och 11 av 20 
mandat är närvarande. 

Fullmäktige befinns beslutsmässigt 
 
 
 
 

 
3 Valärenden forts.  

3.2 Fyllnadsval till valberedningen forts. 
 
Karolina Mildgren från Valberedningen 
nominerar: Stefan Fritzon, Axel 
Nordenstam och Henrik Moldén. 
 
De nominerade som är i lokalen 
presenterade sig själva. 
 
Karolina Mildgrim från valberedningen 
yrkande 2: att valet tas med 
acklamation 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att valet tas med acklamation 
 
att välja Stefan Fritzon, Axel Nordenstam och 
Henrik Moldén. 
 

 
 

1.6 
 
 

 
 

Justering av röstlängd 
 
Stefan Fritzon injusteras 19:03, under 
punkt 3.2, efter valet till Valberedning. 
 
Röstlängden justeras och 12 av 20 
mandat är närvarande. 
 

Fullmäktige befinns beslutsmässigt 
 
 
 
 

 
3 Valärenden forts.  

3.2 
 

Fyllnadsval till valberedningen forts. 
 
Karolina Mildgrim från valberedningen 
yrkande 3: att för vakanta platser i 
valberedningen föreslår jag 
tvångskommendering 1 representant 
från varje sektion. 

Fullmäktige beslutar 
 
att avslå Martin Vibergs yrkande om streck i 
debatten 
 
att avslå Eric Insulahn yrkande 1 
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Fullmäktige diskuterade hur fullmäktige 
ska fylla de vakanta platserna i 
valberedningen. 
 
Martin Viberg yrkar på streck i debatten 
klockan 19:12 rörande Karolina 
Mildgrim från valberedningen yrkande 
3. Yrkandet avslås varpå debatten 
fortsätter. 
 
Lina Olofsson yrkande 1: 
att fullmäktige delegerar sektionerna att 
ta fram nomineringar till de vakanta 
posterna i valberedningen senast till 
nästkommande 
fullmäktigesammanträde 
 
Eric Insulahn yrkande 1: 
Att sekretariatet får i uppdrag 
tillsammans med valberedningen att 
leta fram 2 st ledamöter för 
valberedningen att väljas på 
nästkommande fum.  
 
Karolina Mildgren från Valberedningen 
jämkar sig med Lina Olofssons yrkande 
1. 
 
Lina Olofsson yrkande 1 ställdes mot 
Eric Insulahn yrkande 1 varav Lina 
Olofsson yrkande 1 vann. 
 
Lina Olofsson yrkande 1 ställdes i sin 
tur mot avslag. 
 
 

att bifalla Lina Olofssons yrkande 1 
 

3.3 Fyllnadsval till valnämnden 
 
Karolina Mildgren från Valberedningen 
nominerar: Max Krook 
 
Max Krook presenterade sig själv.  
 
Eric Insulahn yrkande 1: att valet tas 
med acklamation 
 
Karolina Mildgrim yrkande 1: att 
generalsekretariatet ska tillsammans 
med valberedningen lägga fram ett 
förslag på kandidater till Valnämnden 
senast nästa fullmäktigesammanträde 
  

Fullmäktige beslutar 
 
att valet tas med acklamation 
 
att välja Max Krook till ledamot i Valnämnden 
 
att bifalla Karolina Mildgrim yrkande 1 
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3.4 
 

Fyllnadsval till övriga vakanta poster i 
sektionsstyrelserna 
 
Valberedningen nominerat Carl 
Magnus Fürst till 
Utbildningsvetenskapliga sektionens 
styrelse 
 
Eric Insulahn yrkande 1: att valet tas 
med acklamation 
 
Valberedningen yrkarande 1: att 
vakantsätta övriga vakanta platser. 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att valet tas med acklamation 
 
att välja Carl Magnus Fürst till 
Utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse 
 
att vakantsätta övriga vakanta platser 

3.5 Val av generalsekretariat 
 
Valberedningen nominerar:  
Eric Insulahn till generalsekreterare 
Carl Magnus Fürst till vice 
generalsekreterare 
Hannah Reeder vice 
generalsekreterare 
 
Eric Insulahn yrkande 1: att valet tas 
med acklamation 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att valet tas med acklamation 
 
att välja Eric Insulahn till generalsekreterare 
 
att välja Carl Magnus Fürst till vice 
generalsekreterare 
 
att välja Hannah Reeder vice 
generalsekreterare 
 

 
4. Beslutsärenden forts. 

4.3 Motionssvar Tobias Olausson 
 
Tobias Olausson yrkande 1: 
att fullmäktige uttalar det som Göta 
studentkårs ståndpunkt att inte på 
något sätt samarbeta med 
Sverigedemokraterna och deras 
sidoorganisationer 
 
Styrelsen yrkande 1:  
att fullmäktige antar ett policydokument 
med riktlinjer för hur Göta studentkår 
skall förhålla sig till andra politiska 
organisationer 
Styrelsen informerar att dokumentet 
”Policy för samarbeten med politiska 
och ideologiska organisationer” endast 
är ett förslag på hur ett sådant 
dokument skulle kunna se ut och att det 
är av största vikt att fullmäktige är med 
och utformar en policy. 
 
Stefan Fritzon yrkar på streck i 
debatten kl. 20:13 

Fullmäktige beslutar 
 
att avslå ordningsfråga om streck i debatten 
angående Tobias Olaussons och Styrelsens 
yrkanden 
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Votering begärdes 4 röster för bifall, 7 
röster för avslag. Debatten fortsatte. 
 

 
Klockan 20:42 ajournerar mötesordförande mötet till klockan 20:52. 
Mötesordförande återupptar mötet klockan 20:58. 
 
Mötesordförande yrkar att behandla punkt 4.1. innan behandlingen av punkt 4.3 återupptas. 
 

4 Beslutsärenden forts.  
4.1 Beslut om revidering av valordningen 

och stadgan 
 
Oskar Amund föredrog förslaget på 
ändringar och påpekar att februari-
sammanträdet föregående 
verksamhetsår redan bifallit 
ändringarna, men att det tas upp igen 
då stadgeändringar måste beslutas om 
på två olika fullmäktigesammanträden. 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att godta förändringarna i stadgan samt 
 
att godta den reviderade valordningen med 
antagna förändringar 

 
4. Beslutsärenden forts. 

4.3 Motionssvar Tobias Olausson forts. 
 
Tobias Olausson yrkande 1: 
att fullmäktige uttalar det som Göta 
studentkårs ståndpunkt att inte på 
något sätt samarbeta med 
Sverigedemokraterna och deras 
sidoorganisationer 
 
Styrelsen yrkande 1:  
att fullmäktige antar ett policydokument 
med riktlinjer för hur Göta studentkår 
skall förhålla sig till andra politiska 
organisationer 
Styrelsen informerar att dokumentet 
”Policy för samarbeten med politiska 
och ideologiska organisationer” endast 
är ett förslag på hur ett sådant 
dokument skulle kunna se ut och att det 
är av största vikt att fullmäktige är med 
och utformar en policy. 
Eric Insulahn yrkande 1: 
att fullmäktige uppdrar åt 
Generalsekretariatet att ta fram ett 
förslag på en policy och en ny 
värdegrund till kommande 
fullmäktigemöte 
 
Mötesordförande väcker ordningsfråga 

Fullmäktige beslutar 
 
att avslå Tobias Olausson yrkande 1 
 
att bifalla styrelsen yrkande 1 
 
att sätta streck i debatten om Eric Insulahn 
yrkande 1 
 
att bifalla Eric Insulahn yrkande 1 
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om att sätta streck i debatten angående 
Eric Insulahn yrkande 1. 
 
Eric Insulahn reserverar sig mot 
beslutet att avslå Tobias Olaussons 
motion 
 
Protokollsanteckning från Eric 
Insulahn med anledning av beslutet 
att avslå Tobias Olaussons motion: 
Med anledning av FUMs beslut i Tobias 
motion gällande sammarbete med 
Sverigedemokraterna vill jag lämna 
denna protokollsanteckning. Beslutet i 
motionen handlade om att sätta praxis 
för hur sverigedemokraterna skall 
behandlas som organisation. Min 
uppfattning och åsikt är att Göta 
studentkår inte skall ha ett organiserat 
arbete/samarbete där Göta studentkår 
står som värd. Jag reserverar mig 
därför mot FUMs beslut till förmån för 
bifall till Tobias motion. 
 
Protokollsanteckning från Tobias 
Olausson med anledning av beslutet 
att avslå Tobias Olaussons motion:  
Jag anser det vara svagt av Göta 
studentkår att trots bakgrunden till 
kårens värdegrund inte vågar ta 
avstånd från SD och dess 
sidoorganisationer. Fullmäktiges 
ledamöter borde skämmas. 
 
Protokollsanteckning från Joel 
Furvik med anledning av beslutet att 
bifalla Eric Insulahn yrkande 1: 
Jag som fullmäktigeledamot vill att det 
skall antecknas till protokollet att jag 
föreslår generalsekretariatet att höra 
med kårföreningarna och liknande 
grupper vad de anser innan de lägger 
fram sitt policyförslag. 
 

 
 
 

 
 

1.8 
 
 
 

 
1. Preliminärer forts. 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Karolina Mildgrim yrkande 2: att öppna 
upp punkt 1.8 

 
 
 
Fullmäktige beslutar 
 
att avslå Karolina Mildgrim yrkande 2 
att ajournera mötet fram tills klockan 16:30 den 
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1. 
 

1.1 
 
 
 

1.6 
 
 
 
 
 

1.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 

Efter votering röstade 4 för bifall och 5 
för avslag 
 
Mötesordförande yrkar att: Klockan 
21:25 den 9/9 ajournera mötet fram tills 
klockan 16:30 den 10/9. 
 
 
Onsdagen den 10/9 2014 
 
 
Preliminärer forts. 10/9 
 
Mötesordförande Daniel Brandt 
återupptar mötet klockan 16:42 den 
10/9. 
 
Justering av röstlängd 
 
Röstlängden justeras och 10 av 20 
mandat är närvarande. 
 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Fullmäktige öppnar upp punkten igen. 
 
Karolina Mildgren yrkande 3:  
Att öppna upp punkt 3.3 och 3.4  
Att fri nominering tillämpas på 
punkterna. 
 
 
Val av justerare tillika rösträknare 
 
Då endast en av justerarna som valdes 
på första mötesdagen, 9/9, befinner sig 
i lokalen valde fullmäktige ännu en 
justerare tillika rösträknare. 
 
Eric Insulahn nominerar Hannah 
Reeder. 
 

10/9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fullmäktige finns beslutmässigt 
 
 
 
 
 
Fullmäktige beslutar 
 
att bifalla Karolina Mildgren yrkande 3 
 
 
 
 
 
 
 
Fullmäktige beslutar 
 
att välja Hannah Reeder till justerare tillika 
rösträknare för resterande delen av mötet. 

3.3 Fyllnadsval till Valnämnden forts. 
 
Valberedningen har hittat ytterligare 
kandidater till Valnämnden. 
 
Valberedningen nominerar: Nils Näver 
och Jonathan Thor. 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att välja Nils Näver och Jonathan Thor till 
Valnämnden 

3.4 Fyllnadsval till övriga vakanta poster i Fullmäktige beslutar 
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 sektionsstyrelserna forts. 
 
Valberedningen har hittat ytterligare en 
kandidat till en av de vakanta 
sektionsstyrelseplatserna. 
 
 
Valberedningen nominerar: Philip 
Shapiro till ledamot i 
Utbildningsvetenskapliga sektionens 
styrelse. 
 
Eric Insuhlan yrkande 2: att valet tas 
med acklamation. 
 

 
att valet tas med acklamation 
 
att välja Filip Shapiro till 
Utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse 

 
 
4. Beslutsärenden forts. 

4.2 Beslut om revidering av stadgan ang. 
sektionernas arbete 
  
Daniel Brandt föredrog punkten. 
 
Kårstyrelsen yrkande 1: att godta de 
föreslagna stadgeförändringarna 
 
Anna Jonasson yrkande 1: att frågan 
bordläggs till dess att 
generalsekretariatet lägger fram förslag 
på stadgeändringar  
 

Fullmäktige beslutar 
 
att avslå Anna Jonasson yrkande 1 
att bifalla de föreslagna stadgeändringarna (9/1) 
 

4.5 Konkretiserad budget 
 
Mikael Wysocki meddelar att den enda 
ändringen som gjorts sedan 
konstituerande fullmäktge möte är en 
not. 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att anta den konkretiserade budgeten 

4.6 Konkretiserad verksamhetsplan 
 
Åsa Hansson föredrar punkten. De 
flesta förändringar är redaktionella samt 
förtydligande av mål. 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att anta den konkretiserade verksamhetsplanen 

4.7 Beslut om kårföreningsstatus 
 
Mikael Wysocki föredrar punkten. 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att bevilja föreningen Liberala 
samhällsvetarstudenter kårföreningsstatus 

 
 

5 Diskussionsärenden  
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5.1 Fullmäktiges arbete 
 
Fullmäktige diskuterade hur det 
nyinrättade Generalsekretariatet ska 
fungera. Att uppmuntra och stötta 
fullmäktigeledamöter med att skriva 
motioner, inrätta arbetsgrupper för 
specifika frågor och agera bollplank till 
presidiet lyftes. Generalsekretariatets 
mailadress kan fungera som en 
förslagslåda. Det underströks att 
Generalsekretariatets uppgift är att 
samordna fullmäktige, inte att leda 
fullmäktige. 
 
En framtida diskussion om utveckling 
av fullmäktige, framförallt hur 
fullmäktige kommunicerar internt och 
externt, lyftes som något det finns 
behov av. 
 
Vidare diskuterades förslag på olika 
diskussionskonferenser och workshops 
som kan anordnas internt inom 
fullmäktige. Dessa skulle exempelvis 
kunna fungera som beredning av större 
beslut som ska tas av fullmäktige. 
 
Andra ideér till frågor för workshops 
var: bostadspolitik, tillgänglighetsfrågor, 
medlemsrekrytering, utveckling av 
fullmäkige samt en 
fullmäktigeutbildning. 
 

 
 

5.2 Göta studentkår som samarbetsparter 
 
Mikael Wysocki föredrog punkten.  
Hur ska Göta studentkår agera 
gentemot de samarbetsparters som 
finns? Till exempel samarbetsorganen, 
kårföreningarna samt ekonomiska 
samarbeten.  
Bör vi se över policys som rör 
samarbeten?  
 
Möjlighet att starta kårföretag 
diskuterades. Det finns idag inga 
formella hinder för Göta studentkår att 
starta och driva företag. 
 
Kårkällaren och Studentbokhandelns 
verksamheter diskuterades utifrån 

 



 

 

Fullmäktigeprotokoll 
 

 
 
Göta studentkår 

 
031-708 44 40 

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

 

Sida 13/14  

expandering. Redan nu tittas på ett 
online-samarbete för 
Studentbokhandeln. En expandering av 
Kårkällarens verksamhet ses som 
något att sträva efter, men problem 
med de kostnader som följer i att 
exempelvis driva det som ett bolag 
lyftes även. 
 
Vidare så diskuterades avsaknaden av 
en studentidentitet, lokal studentkultur 
och studenters relation till Göta 
studentkår. Det behövs en strategi för 
att skapa en studentanda och en lokal 
identitet för att lyfta upp verksamheter 
som exempelvis Kårkällarn. 
Studentgrupper och samarbetet mellan 
studentgrupper och universitetet är en 
viktig del i en sådan strategi. 
Det behövs undersöka vad de olika 
sektionerna och studentgrupperna har 
för historiska erfarenheter av olika 
samarbeten och satsningar för att ta 
vara på de erfarenheter som redan 
finns inom organisationen. 
 
Att arrangera arbetsmarknadsdagar är 
ett bra sätt att erhålla intäkter på.  
Samarbetspartners för karriärstöd och 
karriärvägledning lyftes också. 
Kårordförande lyfter att det tidigare 
funnits flera småavtal med fackförbund 
som inte fungerat och tagit mer än vad 
de gett, därför har sådana 
samarbetsavtal sagts upp. 
 
Det finns en arbetsgrupp som ska ge 
förslag på vad Göta studentkår ska 
använda sina likvidamedel/sitt kapital 
till. 
 
Det är viktigt att fundera på vad kåren 
vill ha utav samarbetsparters innan 
samarbeten ingås och våga vara kritisk. 
 
”Vi ska vara förverkligare av studenters 
idéer och drömmar!” 
 
Punkten kommer tas upp igen vid ett 
senare tillfälle. 
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Klockan 18:00 ajournerar mötesordförande mötet till 18:45 den 10/9. 
 
Mötesordförande återupptar mötet klockan 18:39 den 10/9. 
 

6 Mötets avslutande  
   

6.1 Mötesutvärdering 
 
Mötesutvärdering sker genom en runda 
där fullmäktigeledamöterna och övriga 
mötesdeltagare uttalar sig om 
mötesklimatet och potentiella 
förbättringar. 
 

 
  

6.2 Mötets avslutande Mötesordförande Daniel Brandt avslutade mötet 
klockan 18:48 den 10/9 
 

   
 
 
 
 
 

  

Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 

  
 

Daniel Brandt  John Edström 
 
 

  

Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 

  
 

Carl Magnus Fürst 
 
 

 Martin Viberg 

Protokolljusterare 
 

Hannah Reeder 
 


