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Fullmäktigesammanträde
protokoll
Fullmäktigesammanträde 2 verksamhetsåret 2014/15

Datum:
Tid:
Plats:
Kallade:
Närvarande:

2014-10-29
Kl. 16.31 – 21.14
Lingsalen, Studenternas hus
Göta studentkårs fullmäktige
Doktorandsektionen: Lina Olofsson* (utjusterad §4.1), Hanna Reeder*
Samsek: Eric Insulahn*, Joel Furvik*, McHenry Imedo* (ej närvarande §4, §5, §6, §7)
Karolina Mildgrim* (ej närvarande §1,§2)
Natsek: Stefan Fritzon*, Anna Jonasson*,
Nina Wålstedt* (utjusterad §4.1, ej närvarande §4.4-§4.7, §5, §6, §7)
ITsek: Thor Salhei*, Michal Maciej Dzienis*
Humsek: Max Krook*, Erika Hernlund*,
Carl Magnus Fürst* (ej närvarande §4, §5, §6, §7)
* = Röstberättigad

§

Ärende

1

Preliminärer

1.1

Mötets öppnande och behöriga
utlysande

Beslut/åtgärd

Fullmäktige beslutar
att anse mötet behörigt utlyst

1.2

Val av mötesordförande

Fullmäktige beslutar
att välja Tobias Olausson till mötesordförande

1.3

Val av mötessekreterare

Fullmäktige beslutar
att välja John Edström till mötessekreterare

1.4

Val av justerare tillika rösträknare samt
justering av protokoll

Fullmäktige beslutar
att välja Joel Furvik och Lina Olofsson till
justerare tillika rösträknare samt
att justering av protokoll skall ske senast
2014-11-19

1.5

Avsägelser och fyllnadsval
Stefan Fritzon, IT-sektionens styrelse
Katarina Höglund, Samseks styrelse
Linnea Gullholmer, kårstyrelsen
Matilda Karlsson, fullmäktige
Rami Maraschli, fullmäktige

Fullmäktige beslutar
att lägga de inkomna avsägelserna till
handlingarna

Fullmäktige konstaterar att Michal
Maciej Dziensis träder in som ordinarie
fullmäktigeledamot för IT-sektionen
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1.6

Justering av röstlängd

13 ledamöter närvarande
Fullmäktige beslutar
att fastställa röstlängden

1.7

Adjungeringar

Fullmäktige beslutar
att mötet skall hållas öppet

1.8

Godkännande av föredragningslistan

Fullmäktige beslutar
att godkänna föredragningslistan

1.9

Sluttid idag

Fullmäktige beslutar
att sikta på klockan 21:00 som sluttid

2
2.1

Rapporter
Arvoderaderapporter
Daniel Brandt föredrog punkten

Fullmäktige beslutar
att lägga rapporterna till handlingarna

Ordningsfråga
Eric Insulahn yrkande 1:
att öppna punkt 1.8
2.2

Fullmäktige beslutar
att lägga till punkt ”3.1 Val till Göta studentkårs
olika funktioner”

Övriga rapporter
Punkten lämnades utan åtgärd

1
1.6

Preliminärer forts
Justering av röstlängd
Ankomst 16:43
Karolina Mildgrim,
Samhällsvetarsektionen

3
3.1

14 ledamöter närvarande.

Valärenden
Val till Göta studentkårs olika funktioner
Eric Insulahn nominerar:
Jonathan Thor till ordförande för
valnämnden
Teresa Sokolowski kandiderar till ITsektionens styrelse

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

Eric Insulahn yrkande 1:
att fullmäktige ska hålla fri nominering fram till
dess att fullmäktige går till beslut
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Ordningsfråga

Joel Furvik yrkande 1:
att valet tas med acklamation

Ordningsfråga

Eric Insulahn yrkande 2:
att valen tas i klump
Fullmäktige beslutar
att bifalla Eric Insulahns yrkande 1
att bifalla Joel Furvik yrkande
att bifalla Eric Insulahns yrkande 2
att välja Jonathan Thor till ordförande för
valnämnden
att välja Teresa Sokolowski till ledamot av ITsektionens styrelse

1
1.6

Ordningsfråga

Joel Furvik yrkande 1:
att ajournera mötet i tio minuter

Mötet ajourneras 17:04
Mötet återupptas 17:15

Fullmäktige beslutar
att ajournera mötet

Preliminärer forts
Justering av röstlängd
Avfärd 17:15
Carl-Magnus Fürst
McHenry Imedo

4
4.1

12 ledamöter närvarande.

Beslutsärenden
Ansvarsfrihet för Göta studentkårs
kårstyrelse samt sektioner 2013/2014
Kårordförande Daniel Brandt föredrog
punkten
Verksamhetsrevisorer svarade på
frågor
Nina Wålstedt och Lina Olofsson
utjusteras under punkten. 10 ledamöter
injusterade.

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

Fullmäktige beslutar
att lägga den ekonomiska revisionsberättelsen
till handlingarna
att lägga verksamhetsrevisorns
revisionsberättelse till handlingarna
att lägga resultat- och balansräkningen för
verksamhetsåret 2013/14 till handlingarna
att lägga verksamhetsberättelsen för
verksamhetsåret 2013/14 till handlingarna
att bevilja samtliga styrelseledamöter i Göta
studentkårs styrelse ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013/14
att bevilja samtliga styrelseledamöter i
humanistsektionen, naturvetarsektionen,
ITsektionen,
samhällsvetarsektionen,
utbildningsvetenskapliga sektionen och
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doktorandsektionen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013/14
Samtliga beslut var enhälliga
1
1.6

Preliminärer forts
Justering av röstlängd
Injustering
Nina Wålstedt och Lina Olofsson
justeras in

4
4.2

12 ledamöter närvarande.

Beslutsärenden forts
Göta studentkårs medlemskap i
Göteborgs universitets studentkårer
Daniel Brandt föredrog punkten

Eric Inslulahn yrkande 1:
att fullmäktige delegerar till Generalsekretariatet
att skriva ett uttalande för Göta studentkårs syn
på GUS som samverkansorgan.
Eric Inslulahn yrkande 2:
att presidiet måste genom ett presidiebeslut
godkänna generalsekretariatets uttalande
gällande Göta studentkår syn på GUS som
samverkansorgan.
Eric Inslulahn yrkande 3:
att uttalandet efter godkännande av
presidiebeslutet skall anses som Göta
studentkårs uttalande gällande Göta studentkår
syn på GUS som samverkansorgan
Fullmäktige beslutar
att fullmäktige uttrycker det som sin mening att
Göta studentkår ska stanna kvar i
Göteborgs universitets studentkårer
att bifalla samtliga yrkanden
att samtliga beslut var enhälliga

4.3

Göta studentkårs värdegrund

Hannah Reeder yrkande 1:
att ordet ”bygger” i första meningen i tredje
stycket ersätts med ”vilar”
Joel Furvik yrkande 1:
att beslutet direktjusteras
Fullmäktige beslutar
att bifalla Hannah Reeders yrkande 1

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

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

Sida 5/8

Fullmäktigesammanträde
protokoll

4.4

Votering begärd

att anta den nya värdegrunden för Göta
studentkår
att beslutet direktjusteras

Appendix till Göta studentkårs
värdegrund

Joel Furvik yrkande 1:
att beslutet direktjusteras

Kårordförande Daniel Brandt föredrar
punkten

Lina Olofsson yrkande 1:
att ”funkofoba” läggs till i sista meningen
Generalsekretariatet jämkar sig med Lina
Olofssons yrkande 1

Ordningsfråga
Ajournering

Daniel Brandt yrkar på ajournering

Ordningsfråga i ordningsfråga
Beslutsordning

Eric Insulahn yrkande 1:
att frågan om direktjustering behandlas efter att
frågan om appendix är beslutad

Streck i debatten om ordningsfråga i
ordningsfråga

Fullmäktige beslutar
att sätta streck i debatten om ordningsfråga i
ordningsfråga
att ajournera mötet till klockan 18:45

Mötet ajourneras: 18:02
Mötet återupptas 18:45
1
1.6

Preliminärer forts
Justering av röstlängd
Avfärd 18:45
Nina Wålstedt

4
4.4

Beslutsärenden forts.
Appendix till Göta studentkårs
värdegrund

11 ledamöter närvarande.

Fullmäktige beslutar
att bifalla Eric Insulahns yrkande 1

Ordningsfråga
Streck i debatten

Karlolina Mildgrim yrkande 1
att sätta streck i debatten
Fullmäktige beslutar
att inte sätta streck i debatten
Joel Furvik yrkande 2
att ge kårstyrelsen i uppdrag att se över ”Regler
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för kårföreningar” till nästa
fullmäktigesammanträde
Ordningsfråga
Ajournering kl: 19:34
Mötet återupptas: 19:40

Fullmäktige beslutar
att ajournera mötet till klockan 19:40
Eric Insulahn yrkande 2:
att generalsekretariatet får i uppdrag att skicka
ut beslut i fråga §4.3 & §4.4 till kårföreningarna
att kårföreningarna i detta utskick ges möjlighet
att komma med synpunkter till
generalsekretariatet
att dessa synpunkter skall redovisas på nästa
fullmäktige
Presidiet yrkande 1:
att fullmäktige återremitterar appendix för
värdegrunden till kårstyrelsen att
behandla till nästa fullmäktige och ta in åsikter
från verksamheten
Fullmäktige beslutar
att bifalla Joel Furviks yrkande 2
att bifalla Presidiets yrkande 1
att bifalla Eric Insulahns yrkande 2

4.5

Beslut om revidering av stadgan och
sektionernas arbetsordning
Daniel Brandt informerar om att det är
andra gången stadgeförändringen
behandlas av fullmäktige

4.6

Fullmäktiges generalsekretariat
Eric Insulahn föredrog punkten
Denna stadgeändring är första
läsningen.

Fullmäktige beslutar
att godta de föreslagna stadgeförändringarna i
en andra läsning

Generalsekretariatet stryker meningen
”Generalsekreteraren beslutar om ekonomiska
frågor inom fastställd budget till ett
belopp av maximalt 500 kronor.”
Anna Jonasson yrkande 1:
att bordlägga punkten

Ordningsfråga
Karolina Mildgrim yrkande 1
att sätta streck i debatten

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

Fullmäktige beslutar
att sätta streck i debatten
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Eric Insulahn meddelar att hen
reserverar sig mot beslutet om att sätta
streck i debatten samt att hen ämnar
inkomma med en protokollsanteckning

Reservation och protokollsanteckning från Eric
Insulahn:
Reservation gällande beslut om streck i
debatten om generalsekretariatet:
Jag anser det ovärdigt att sätta streck i debatten
i frågor som rör grundläggande bitar i FUM:s
organisation då man fullt ut inte hinner diskutera
organisationen. Det är ett sätt att strypa
diskussionen.
Fullmäktige beslutar

Eric Insulahn meddelar att hen
reserverar sig mot beslutet att inte anta
Generalsekretariatets arbetsordning

1
1.9

4
4.7

Preliminärer forts.
Ordningsfråga
Eric Insulahn yrkande 1:
att öppna upp punkt 1.9

att avslå Anna Jonassons yrkande 1
att det i Göta studentkårs stadga, i en första
läsning, paragraf 3.5 läggs till: ”Besluta om
intern samordning”
att avslå Generalsekretariatets arbetsordning
Reservation Eric Insulahn:
Reservation gällande beslut om
generalsekretariatets arbetsordning:
Jag reserverar mig mot beslutet att inte
godkänna generalsekretariatets arbetsordning.
Detta till förmån för generalsekretariatets
förslag.

Fullmäktige beslutar
att avslå Eric Insulahns yrkande 1

Beslutsärenden forts.
Behandling av ansökan om
kårföreningsstatus

Joel Furvik yrkande 1:
att bordlägga kårföreningsansökningarna till
nästa fullmäktigesammanträde,
bordläggninsyrkandet tas separat på varje
ansökan
Fullmäktige beslutar

Eric Insulahn meddelar att hen
reserverar sig mot beslutet om
bordläggning

att bordlägga Politeias ansökan om
kårföreningsstatus
Reservation Eric Insulahn:
Reservation gällande beslut om kårstatus för
Politeia:
Då jag anser att Politeia är i behov av att få sitt
verksamhetsbidrag skyndsamt reserverar jag
mig mot beslutet att bordlägga frågan om
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kårstatus för Politeia. Detta till förmån för
generalsekretariatets förslag om att anta en
arbetsordning.
Eric Insulahn önskar att det framgår i
protokollet att hen la ner sin röst.
5
5.1

att bordlägga Marxistiska Studenter Göteborgs
ansökan om kårföreningsstatus

Diskussionsärenden
Regler för kårföreningar med
riksanknytning

Fullmäktige beslutar
att bordlägga punkten

5.2

Göta på 3-års sikt

Fullmäktige beslutar
att bordlägga punkten

6
6.1
7
7.1

Övriga frågor
Punkten lämnades utan åtgärd
Mötets avslutande
Mötesutvärdering
En kort mötesutvärdering genomfördes

7.2

Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 21:14

Mötesordförande

Mötessekreterare

Tobias Olausson

John Edström

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Joel Furvik

Lina Olofsson
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