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Fullmäktigeprotokoll
Konstituerande fullmäktige verksamhetsåret 2013/14

Datum:
Tid:
Plats:
Kallade:
Närvarande:

§
1
1.1

2013-04-18
Kl. 16.35-21.53
Margaretha Hvitfeldts sal, hus C, Pedagogen
Göta studentkårs fullmäktige
Se separat närvarolista (bilaga 1)

Ärende

Beslut/åtgärd

Preliminärer
Mötets öppnande och behöriga
utlysande

Fullmäktige beslutar
att förklara mötet behörigen utlyst.

Klas Kärngren öppnar mötet klockan
16.35.
1.2

Val av mötesordförande

Fullmäktige beslutar
att välja Cajsa Johansson till mötesordförande.

1.3

Val av mötessekreterare

Fullmäktige beslutar
att välja Jeanette Drotz till mötessekreterare.

1.4

Val av justerare tillika rösträknare
och justering av protokoll

Fullmäktige beslutar
att välja Linnéa Hjerpe Eklöf och Alexandra
Nilsson till justerare tillika rösträknare samt
att justering av protokoll skall ske senast 201305-08.

1.5

Avsägelse och fyllnadsval

Fullmäktige lämnar punkten.

Ingen avsägelse har inkommit.
1.6

Justering av röstlängd

Fullmäktige befinns beslutmässigt.

Röstlängden justeras och 21 av 25
ledamöter är närvarande.
1.7

1.8

Adjungeringar

Fullmäktige beslutar

Styrelsen yrkar på öppet möte.

att mötet ska vara öppet.

Godkännande av föredragningslistan

Fullmäktige beslutar
att samtliga vakantsatta poster går till fri
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Åsa Hansson, ordningsfråga, yrkar:
att samtliga vakantsatta poster går till
fri nominering (bilaga 2).
Styrelsen yrkar:
att sätta nomineringsstopp till klockan
18.30

nominering,
att sätta nomineringsstopp till klockan 18.30
samt
att godkänna föredragningslistan.

Fullmäktige informerades om fel i de
handlingar som skickats ut: rubrik på
sidan 45 ska vara ” Utlåtande om val av
vice ordförande med ansvar för
studiesociala frågor” samt att det i § 3.7
Val av ordförande och övriga ledamöter
av humanistsektionens styrelse ska
vara Lina Olofsson, ej Lina Olsson.
1.9

Stuttid i dag

Fullmäktige beslutar
att sikta på klockan 21.20 som sluttid.

2
2.1

Beslutsärenden
Arbetsordning för fullmäktige

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Hanna Sallén
Lennerthson

att fastställa fullmäktiges arbetsordning.

Fullmäktige diskuterar arbetsordningen.
Önskemål framförs om att få handlingar
till kommande fullmäktigemöten på
engelska.
2.2

1
1.6

Medlemsavgift 2013/2014

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Emelie Schelin

att fastställa medlemsavgiften för Göta
studentkår för verksamhetsåret 2013/14 till 125
kronor för en termin och 200 kronor för två
terminer.

Preliminärer forts.
Justering av röstlängd

Fullmäktige beslutar

Katerina Kononiuk anländer till mötet.
Röstlängden justeras och 22 av 25
ledamöter är närvarande.

att öppna punkten för beslut.

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
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2
2.3

Beslutsärenden forts.
Preliminär budget 2013/14

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Klas Kärngren

att anta budgetförslaget för verksamhetsåret
2013/2014.

Klas Kärngren presenterar budgeten för
fullmäktige. Han poängterar att
budgeten är framtagen utifrån årets
utfall och att den är mer realistiskt lagd
än föregående års budget.
Den föreslagna budgeten har ett
negativt resultat. Fullmäktige diskuterar
hur ett underskott kan täckas och Göta
studentkårs likviditet. Fullmäktige
poängterar att Göta studentkårs kapital
bör vara med i budgeten.

Protokollsanteckning inkom av Måns Halling:
Jag är oroad över de potentiella konsekvenser
stycke 4 under utgifter i punkt 2.3 med bakgrund
i tidigare presidialers, på
utbildningsvetenskapliga sektionen,
arbetsbörda. Risken för att bli utbränd och
sjukskrivning är och har varit stor, att då gå ner
till en (1) eller till och med en halv (0,5) presidial
skulle lämna den dagliga verksamheten högst
lidande.
Måns Halling
FUM-ledamot 13/14

Sektionsarvoderingarna är minskade
med en arvodering mot tidigare år.
Humanistsektionen och
utbildningsvetenskapliga sektionen är
föreslagna att dela en arvodering för
posten som vice ordförande.
Fullmäktige uttrycker oro över att
arbetsbördan kan komma att bli
övermäktig för den personen.
Måns Halling inkom med
protokollsanteckning (bilaga 3).
2.4

Verksamhetsplan 2013/2014

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Sandra Schriefer

att anta förslaget till verksamhetsplan
2013/2014.

Sandra Schriefer presenterar
verksamhetsplanen och fokusområden.
Det är tillträdande kårstyrelse och
sektionsstyrelser som kommer
konkretisera verksamhetsplanens mål
och delmål.
Fullmäktige diskuterar den föreslagna
verksamhetsplanen. Önskemål om en
engelsk översättning framförs till
styrelsen.

Mötet ajourneras för mat klockan 17.45.
Mötet återupptas klockan 18.47.
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3

Valärenden

Amanda Nylund och Linné Hjerpe Eklöf justerar ut sig för § 3 Valärenden

1
1.8

3
3.1

Preliminärer
Godkännande av föredragningslistan

Fullmäktige beslutar

Cajsa Johansson föreslår att direkt
efter § 3.1 Val av presidium, behandla
följande punkter:
§ 3.8 Val av ordförande och övriga
ledamöter av IT-sektionens styrelse,
§ 3.11 Val av ordförande och övriga
ledamöter av utbildningsvetenskapliga
sektionens styrelse samt
§ 3.7 Val av ordförande och övriga
ledamöter av humanistsektionens
styrelse .

att öppna posten för beslut
att godkänna dagordningen med föreslagna
ändringar.

Valärenden forts.
Val av presidium

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Valberedningen

att sätta streck i debatten,

Katarina Kononiuk justerar ut sig för §
3.1 Val av presidium.

att val av ordförande tas med acklamation,

Valberedningen presenterar sig själva,
sitt arbete och sitt förslag till presidium.
Nomineringar som inkommit på mötet
till posten som vice ordförande med
ansvar för studiesociala frågor är
Marina Degel (bilaga 4) och Katarina
Hylander (bilaga 5). Katarina Hylander
avsäger sig nomineringen.
Henry Lyfter sig till posten som vice
ordförande med ansvar för
studiesociala frågor. Oskar Amund
lyfter sig till posten som vice ordförande
med ansvar för utbildningsfrågor.

att välja Rebecka Vilhonen kårordförande tillika
styrelsens ordförande för verksamhetsåret
2013/14,
att välja Malin Roos till vice ordförande med
ansvar för utbildningsfrågor tillika
styrelseledamot för verksamhetsåret 2013/14
samt
att välja Henry Drefeldt till vice ordförande med
ansvar för studiesociala frågor tillika
styrelseledamot för verksamhetsåret 2013/14.

Kandidater till presidiet är därmed:
Ordförande – Rebecca Vilhonen,
Vice ordförande med ansvar för
utbildningsfrågor – Malin Roos och
Oskar Amund
Vice ordförande med ansvar för
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studiesociala frågor – Henry Drefeldt
och Marina Degel.
Kandidaterna presenterar sig och
fullmäktige ställer frågor till dem.
Kandidaterna lämnar mötet under
fullmäktiges diskussion.
Cajsa Johansson poängterar för
fullmäktige att vakantsättning av poster
alltid är möjligt, även i de fall kandidater
finns. Fyllnadsval kan i så fall ske vid
senare tillfälle.
Mathias Wennberg yrkar:
att sätta streck i debatten.
Alexandra Nilsson yrkar:
att val av ordförande tas med
acklamation.

Mötet ajourneras klockan 20.00.
Mötet återupptas klockan 20.08.

3.8

Val av ordförande och övriga ledamöter
av IT-sektionens styrelse
Föredragande: Sektionsvalberedningen
Sektionsvalberedningen presenterar sig
själva, sitt arbete och kandidaterna.
Marina Degel lyfter sig till posten som
ordförande för IT-sektionens styrelse.
Kandidaterna till posten som
ordförande för IT-sektionen presenterar
sig och fullmäktige ställer frågor till
dem. Alla kandidater lämnar mötet
under fullmäktiges diskussion.

1
1.6

Preliminärer forts.
Justering av röstlängd

Fullmäktige beslutar

Adam Ekberg anländer till mötet.
Röstlängden justeras och 23 av 25
ledamöter är närvarande.

att öppna punkten för beslut.

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

Fullmäktige befinns beslutsmässigt.

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

Sida 6/10

Fullmäktigeprotokoll
3

Valärenden forts.
Val av ordförande och övriga ledamöter
av IT-sektionens styrelse forts

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Sektionsvalberedningen

att välja Linnéa Emanuelsson till ordförande för
IT-sektionens styrelse verksamhetsåret
2013/2014,

Alexandra Nilsson yrkar:
att ta val av vice ordförande för ITsektionens styrelse samt val av övriga
ledamöter till IT-sektionens styrelse
med acklamation

att ta val av vice ordförande för IT-sektionens
styrelse samt val av övriga ledamöter till ITsektionens styrelse med acklamation
att välja Fahd Omair Zaffer till vice ordförande
för IT-sektionens styrelse verksamhetsåret
2013/2014 samt
att välja följande personer till ledamöter av ITsektionens styrelse verksamhetsåret 2013/2014:
Henrieta Harcarikova
Dionysios Papathanopoulos
James Omoya
Yingjuan Mao
Scott Titang
Levke Blaas

3.11

Val av ordförande och övriga ledamöter
av utbildningsvetenskapliga sektionens
styrelse
Föredragande: Sektionsvalberedningen
Mathias Wennberg yrkar:
att slå samman val av vice ordf. för
humanistsektionen och
utbildningsvetenskapliga sektionen
pga. saktekniskt beslut om antal
arvoderade poster (bilaga 6).
Då fullmäktige bifaller Mathias
Wennbergs yrkande, hanteras val av
vice ordf. för humanistsektionen och
utbildningsvetenskapliga sektionen före
övriga val.
Åsa Hansson justerar ut sig för § 3.11
och för val av vice ordförande för
humanistsektionen.
Nominering har inkommit på mötet till
posten som vice ordförande för
humanistsektionen för Kim Everås
(bilaga 7).

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

Fullmäktige beslutar
att slå samman val av vice ordf. för
humanistsektionen och utbildningsvetenskapliga
sektionen pga. saktekniskt beslut om antal
arvoderade poster,
att sätta streck i debatten.
att välja Lina Olofsson till vice ordförande för
humanistsektionens styrelse och
utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse
verksamhetsåret 2013/2014 samt
att ta val av övriga ledamöter i
utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse
med acklamation
att välja Åsa Hansson till ordförande för
utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse
verksamhetsåret 2013/2014
att välja följande personer till ledamöter av
utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse
verksamhetsåret 2013/2014:
Kim Everås
Vakant
Vakant
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Kim Everås lyfter sig till posten som
vice ordförande på
utbildningsvetenskapliga sektionen.

Vakant
Vakant

Kandidater till posten som vice
ordförande för humanistsektionen och
utbildningsvetenskapliga sektionen är
därmed Lina Olofsson och Kim Everås.
Kandidaterna presenterar sig kort och
fullmäktige ställer frågor till dem.
Kandidaterna lämnar mötet under
fullmäktiges diskussion.
Åsa Hansson yrkar:
att sätta streck i debatten.
Nominering har inkommit på mötet till
posten som ordförande för
utbildningsvetenskapliga sektionen för
Åsa Hansson (bilaga 8).
Måns Halling lyfter Aoife Tjärnlund till
posten som ordförande på
utbildningsvetenskapliga sektionen.
Kandidater till posten som ordförande
för utbildningsvetenskapliga sektionen
är därmed Åsa Hansson och Aoife
Tjärnlund.
Kandidaterna presenterar sig och
fullmäktige ställer frågor till dem.
Kandidaterna lämnar mötet under
fullmäktiges diskussion.
Alexandra Nilsson yrkar:
att ta val av övriga ledamöter i
utbildningsvetenskapliga sektionens
styrelse med acklamation
3.7

Val av ordförande och övriga ledamöter
av humanistsektionens styrelse
Föredragande: Sektionsvalberedningen
Caroline Fällgren justerar ut sig för 3.7.
Daniel Brandt presenterar sig och
fullmäktige ställer frågor. Kandidaten
lämnar mötet under fullmäktiges
diskussion.

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

Fullmäktige beslutar
att alla val där ingen konkurrens om platserna
finns, tas med acklamation,
att välja Daniel Brandt till ordförande för
humanistsektionens styrelse verksamhetsåret
2013/2014 samt
att välja följande personer till ledamöter av
humanistsektionens styrelse verksamhetsåret
2013/2014:
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Alexandra Nilsson yrkar:
att alla val där ingen konkurrens om
platserna finns, tas med acklamation
Kandidaterna till humanistsektionens
styrelse lämnar mötet under
fullmäktiges diskussion.
3.2

Val av två till sex övriga ledamöter av
kårstyrelsen
Föredragande: Valberedningen
Lina Olofsson kandidatur till
kårstyrelsen faller då hon är vald till
annan post. Kandidaterna till
kårstyrelsen är därmed Amanda
Nylund, Marina Degel och Nina
Wålstedt

Caroline Fällgren
Maria Lidberg
Emelie Eriksson
Houman Sadri
Vakant

Fullmäktige beslutar
att välja (utan inbördes ordning) Amanda
Nylund, Marina Degel och Nina Wålstedt till
ledamöter för Göta studentkår verksamhetsåret
2013/14 samt
att vakantsätta en post i kårstyrelsen.

Valberedningen yrkar:
att vakantsätta en post i kårstyrelsen.

1

Preliminärer

1.9

Stuttid i dag

Fullmäktige beslutar

Fullmäktige diskuterar ny sluttid för
mötet.

att öppna punkten till beslut samt
att sikta på klockan 21.50 som sluttid.

3
3.3

Valärenden forts.
Val av två verksamhetsrevisorer

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Valberedningen

att vakantsätta posterna som
verksamhetsrevisorer för Göta studentkår
2013/14 och att dessa fyllnadsväljs
nästkommande fullmäktigemöte.

Viktor Pihl drar tillbaka sin kandidatur.
Valberedningen yrkar:
att vakantsätta posterna som
verksamhetsrevisorer för Göta
studentkår 2013/14 och att dessa
fyllnadsväljs nästkommande
fullmäktigemöte.
3.4

Val av godkänd ekonomisk revisor

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Sandra Schriefer

att välja Gunilla Lönnbratt från PwC som
ekonomisk revisor.
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3.5

Val av valberedning

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Sandra Schriefer

att välja Carin-Maria Dahlberg och Yacob Rajis
till valberedningen för Göta studentkår
verksamhetsåret 2013/2014 samt

Nominering har inkommit på mötet till
valberedningen för Carin-Maria
Dahlberg (bilaga 9).

3.6

Val av ordförande och övriga ledamöter
av doktorandsektionens styrelse
Föredragande: Sektionsvalberedningen

att vakantsätta resterande poster i
valberedningen till kommande fullmäktigemöte.
Fullmäktige beslutar
att vakantsätta posten som sektionsordförande
och de fem posterna som ledamöter i
doktorandsektionens sektionsstyrelse
att tillträdande kårstyrelse får i uppdrag att till
höstens första fullmäktigemöte bereda
tillsättningen på sådant sätt att ett förslag till
sektionsordförande och sektionsstyrelse då finns
att ta ställning till.

3.9

Val av ordförande och övriga ledamöter
av naturvetarsektionens styrelse
Föredragande: Sektionsvalberedningen

Fullmäktige beslutar
att välja Mathilda Johansson till ordförande för
naturvetarsektionens styrelse verksamhetsåret
2013/2014,

Valberedningen presenterar sitt förslag.
Kandidaten till posten som ordförande
för naturvetarsektionen är inte
närvarande på mötet.
Adam Ekberg justerar ut sig för val av
vice ordförande för
naturvetarsektionen.

3.10

Val av ordförande och övriga ledamöter
av samhällsvetarsektionens styrelse
Föredragande: Sektionsvalberedningen
Katarina Höglund och Mathias
Wennberg justerar ut sig för § 3.10.
Nominering har inkommit på mötet till
samhällsvetarsektionens styrelse för
Mathias Wennberg (bilaga 10).
Åsa Hansson kandidatur faller då hon

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

att välja Adam Ekberg till vice ordförande för
naturvetarsektionens styrelse verksamhetsåret
2013/2014 samt
att välja följande personer till ledamöter av
naturvetarsektionens styrelse verksamhetsåret
2013/2014:
Malin Axelsson
Carl Regnell
Vakant
Vakant
Vakant
Fullmäktige beslutar
att välja Johanna Sjöström till ordförande för
samhällsvetarsektionens styrelse
verksamhetsåret 2013/2014,
att välja Per Karlsson till vice ordförande för
samhällsvetarsektionens styrelse
verksamhetsåret 2013/2014 samt
att välja följande personer till ledamöter av
samhällsvetarsektionens styrelse
verksamhetsåret 2013/2014:
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är vald till annan post. Valberedningen
jämkar sig med Mathias Wennbergs
kandidatur.
Johanna Sjöström och Per Karlsson
presenterar sig kort och fullmäktige
ställer frågor till dem. Alla kandidater till
samhällsvetarsektionens styrelse
lämnar mötet under fullmäktiges
diskussion.
Klas Kärngren lyfter till fullmäktige att
de bör besluta när fyllnadsval för
vakantsatta poster bör ske.

Katarina Höglund
Michael Wysocki
Sofia Medina
Victor Pihl
Mathias Wennberg
Vakant
Vakant
att valberedningen meddelar FUM:s styrelse om
de hinner inkomma några nomineringar till
vakanta poster. Annars sker fyllnadsval vid FUM
#1 under HT13.

Åsa Hansson yrkar:
att valberedningen meddelar FUM:s
styrelse om de hinner inkomma några
nomineringar till vakanta poster. Annars
sker fyllnadsval vid FUM #1 under
HT13 (bilaga 11).

4
4.1

Mötets avslutande
Mötesutvärdering
Ingen mötesutvärdering genomförs.
Fullmäktige ombeds lämna
kommentarer skriftligt till mötespresidiet
efter mötets avslutande.

4.2

Mötets avslutande
Cajsa Johansson avslutar mötet
klockan 21.53.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Cajsa Johansson

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Linnéa Hjerpe Eklöf

Alexandra Nilsson
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