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Protokoll: Fullmäktigemöte 3 –
Verksamhetsåret 2020/21
Datum: 2020-12-08
Tid: 16.30
Plats: Zoom
Kallade: Fullmäktige 20/21, kallelse@gota.gu.se, Göta studentkårs verksamhetsrevisorer
KOK K

Närvarande:
Enskilda ledamöter:

Valfri dryck på kåren:

Kårstyrelsen:

David Thomsen*

Axel Andersson*

Sandra Magnusson

Viktor Arohlén*

Araz Farkosh

Najomi Brazina*

Kognitiv Aktion:

Rasmus Lukk*
Hampus Haugland*
Rasmus Andersson*
Jonatan Dovner*

Enighetsalliansen:
Robert Johnsson*
William Palmér*
Alex-Julius Malmqvist*

Jaqueline Darnakas*
Emelie Aalto*

Sara Bergh
Arvid Danielsson
Felix Larsvik

Alexander Wåhlander*

Daniel Johansson

The SEM party:

Olle Anthin

Johnny Hamnesjö
Olausson*

Lovisa Theander¨

Talmanspresidium
Lucas Fritzon

David Lindgren*

Jonathan Thor

Humlistan:

Verksamhetsrevisor:

Karlona Tecza*

-

Bilagor: Bilaga 1: röstlängd och övriga närvarande

*= Röstberättigade

Adress

Kontakt

Digitalt

Götabergsgatan 17

031-708 44 40

gotastudentkar.se

411 34 Göteborg

info@gota.gu.se

@gotastudentkar

Transaktion 09222115557440367032

Signerat SB, LF, JT, EA, VA

PROTOKOLL: FULLMÄKTIGE | SIDA 2/15
JUSTERING AV PROTOKOLL

§1

Preliminärer

§ 1.1

Mötets öppnande och behöriga utlysande
Föredragande: Kårordförande

Sandra Magnusson öppnar mötet klockan

Fullmäktige beslutar

16.43.
att anse mötet behörigen utlyst.

§ 1.2

Val av mötesordförande
Föredragande: Kårordförande

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att välja Lucas Fritzon och Jonathan Thor

att välja Lucas Fritzon och Jonathan Thor

till mötesordförande.

till mötesordförande.

§ 1.3

Val av mötessekreterare
Föredragande: Mötesordförande

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att välja Sara Bergh till mötessekreterare.

att välja Sara Bergh till mötessekreterare.

§ 1.4

Val av rösträknare tillika justerare
Föredragande: Mötesordförande

Mötet föreslår

Fullmäktige beslutar

att välja Viktor Arohlén och Emelie Aalto till

att välja Viktor Arohlén och Emelie Aalto till

rösträknare tillika justerare av dagens

rösträknare tillika justerare av dagens

protokoll.

protokoll.
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§ 1.5

Avsägelser
Föredragande: Mötessekreterare

Följande personer har avsagt sig sitt

Fullmäktige beslutar

förtroendeuppdrag inom Göta
studentkår:
>

att lägga avsägelserna till handlingarna.

Fabian Håkansson,
Fullmäktigeledamot

§ 1.6

Justering av röstlängd
Föredragande: Mötessekreterare

Mötessekreterare föreslår

Fullmäktige beslutar

att fastställa röstlängden till 14 stycken

att fastställa röstlängden till 14 stycken

röstberättigade ledamöter.

röstberättigade ledamöter.

§ 1.7

Adjungeringar
Föredragande: Mötesordförande

Kårstyrelsen föreslår

Fullmäktige beslutar

att hålla ett öppet möte för alla Göta

att hålla ett öppet möte för alla Göta

studentkårs medlemmar.

studentkårs medlemmar.

§ 1.8

Godkännande av föredragningslistan
Föredragande: Mötessekreterare

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att godkänna föredragningslistan.

att godkänna föredragningslistan.
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Föregående mötesprotokoll

§ 1.9

Föredragande: Mötesordförande

Föregående mötesprotokoll är ännu ej

Fullmäktige beslutar

justerat på grund av omständigheterna
kring Covid-19. Det kommer att vara löst till

att lämna punkten.

FUM 4.

Sluttid idag

§ 1.10

Föredragande: Mötesordförande

Mötesordförande föreslår

Fullmäktige beslutar

att sikta på 20.00.

att sikta på 20.00.

Jonathan Dovner justeras in. Röstlängden är nu 15.

§2

Rapporter

§ 2.1

Ekonomisk kvartalsrapport
Föredragande: Erika Darljung

Det skriftliga underlaget presenteras av

Fullmäktige beslutar

ekonomiansvarig Erika Darljung.
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 2.2

Placeringsrapport
Föredragande: Erika Darljung

Det skriftliga underlaget presenteras av

Fullmäktige beslutar

ekonomiansvarig Erika Darljung.
att lägga rapporten till handlingarna.
Axel Andersson (Valfri dryck på kåren)
uppmuntrar kårstyrelsen att ta med frågan
om vad kapitalet ska användas
till/investeras i.
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§ 2.3

Medlemsstatistik
Föredragande: Anneli Arohlén

Det skriftliga underlaget presenteras av

Fullmäktige beslutar

medlemsansvarig Anneli Arohlén.
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 2.4

Verksamhetsrapport
Föredragande: Kårstyrelsen

Det skriftliga underlaget presenteras av

Fullmäktige beslutar

kårpolitisk sekreterare Sara Bergh.
att lägga rapporten till handlingarna.
Fullmäktige lyfter en fråga angående
arbetsmarknadsmässan Inspire i relation
till Covid-19.
Leonardo Rhedin (projekledare) förklarar
att mässan kommer vara ett helt digitalt
event.

§ 2.5

Covid-19 Lägesrapport
Föredragande: Kårledning

Kårledningen presenterar åtgärder som

Fullmäktige beslutar

tagit i och med de lokala råden för västra
götalandsregionen som kom 29e oktober:
>

att lägga rapporten till handlingarna.

Heltidare och personal arbetar
hemifrån

>

Kontoren är stängda

>

Samtliga fysiska event är inställda
(även föreningarnas egna event).

Kårledningen jobbar med att försöka
skapa god arbetsmiljö fysisk och psykisk flr
både personal och heltidare. Några
exempel ges.
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Ett beslut har fattats om att insparken
VT2021 kommer att vara enbart digital.
Jobbar mycket med att driva frågan om
säkra tentamen och moment gentemot
Göteborgs universitet. Detta sker
framförallt med och genom GUS.
Felix Larsvik (kårstyrelsen):
Mycket frågor från studenter. Jobbat för
rimliga villkor för VFU. Det går nu
exempelvis att frångå närvarokravet.

§3

Valärenden

§ 3.1

Val till valberedningen
Föredragande: Kårstyrelsen

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att lämna punkten.

att lämna punkten.

Mötet ajourneras 10 minuter till 17.40.

§4

Beslutsärenden

Axel Andersson och Viktor Arohlén justeras ut. Rasmus Andersson justeras in.
Röstlängden består av 14 personer.
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§ 4.1

Ansvarsfrihet för kårstyrelsen 19/20
Föredragande: Kårstyrelsen

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att ge kårstyrelsen 2019/20 ansvarsfrihet.

att ge kårstyrelsen 2019/20 ansvarsfrihet.

att lägga verksamhetsberättelse 2019/20

att lägga verksamhetsberättelse 2019/20

till handlingarna.

till handlingarna.

att lägga årsredovisning för

att lägga årsredovisning för

verksamhetsåret 2019/20 till handlingarna.

verksamhetsåret 2019/20 till handlingarna.

att lägga ekonomisk revisionsberättelse

att lägga ekonomisk revisionsberättelse

för verksamhetsåret 2019/20 till

för verksamhetsåret 2019/20 till

handlingarna.

handlingarna.

att lägga revisionsrapport från

att lägga revisionsrapport från

verksamhetsrevisor för verksamhetsåret

verksamhetsrevisor för verksamhetsåret

18/19 till handlingarna.

18/19 till handlingarna.

Axel Andersson och Viktor Arohlén justeras in. Röstlängden är nu 16.

§ 4.2

Proposition: Placeringspolicy
Föredragande: Kårstyrelsen

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att anta förslagna revideringar i Göta

att anta förslagna revideringar i Göta

studentkårs placeringspolicy.

studentkårs placeringspolicy.

§ 4.3

Proposition: Valberedningens arbetsordning
Föredragande: Kårstyrelsen

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att anta ”Valberedningens arbetsordning” i

att anta ”Valberedningens arbetsordning” i

sin helhet.

sin helhet.
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§ 4.4

Proposition: Entledigande verksamhetsrevisor
Föredragande: Kårstyrelsen

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att entlediga Esra Holloway Attaway från

att entlediga Esra Holloway Attaway från

sitt uppdrag som verksamhetsrevisor för

sitt uppdrag som verksamhetsrevisor för

verksamhetsåret 2020/21.

verksamhetsåret 2020/21.

att utlysa fyllnadsval till

att utlysa fyllnadsval till

verksamhetsrevisor för verksamhetsåret

verksamhetsrevisor för verksamhetsåret

2020/21.

2020/21.

§ 4.5

Förslag till stadgerevidering: stödmedlemmar –
andra läsningen
Föredragande: Kårstyrelsen

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att i Göta studentkårs stadga under § 2.4

att ta besluten i klump.

ändra:
”Enskilda personer kan bli stödmedlemmar

att i Göta studentkårs stadga under § 2.4

genom att betala stödmedlemsavgift som

ändra:

fastställs av fullmäktige. Stödmedlem har

”Enskilda personer kan bli stödmedlemmar

inga rättigheter eller skyldigheter inom

genom att betala stödmedlemsavgift som

kåren.

fastställs av fullmäktige. Stödmedlem har
inga rättigheter eller skyldigheter inom

Stödmedlem är inte medlem av en sektion”

kåren.

Till

Stödmedlem är inte medlem av en sektion”

”Enskilda personer kan bli stödmedlemmar

Till

genom att betala stödmedlemsavgift som
fastställs av fullmäktige. Stödmedlem har

”Enskilda personer kan bli stödmedlemmar

inga rättigheter eller skyldigheter inom

genom att betala stödmedlemsavgift som

kåren.

fastställs av fullmäktige. Stödmedlem har
inga rättigheter eller skyldigheter inom

Stödmedlem är inte medlem av en sektion.

kåren.
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En fullvärdig medlem som valts till ett

Stödmedlem är inte medlem av en sektion.

förtroendeuppdrag har rätt att slutföra sitt
uppdrag med ett stödmedlemskap om

En fullvärdig medlem som valts till ett

denne skulle avbryta, eller pausa, sina

förtroendeuppdrag har rätt att slutföra sitt

studier under mandatperioden.”

uppdrag med ett stödmedlemskap om
denne skulle avbryta, eller pausa, sina

att i Göta studentkårs stadga under § 3.2

studier under mandatperioden.”

ändra:
”Fullmäktige består av upp till 21 ledamöter

att i Göta studentkårs stadga under § 3.2

som utses av Göta studentkårs

ändra:

medlemmar genom direkta val.

”Fullmäktige består av upp till 21 ledamöter

Fullmäktige representerar Göta

som utses av Göta studentkårs

studentkårs medlemmar.

medlemmar genom direkta val.
Fullmäktige representerar Göta

Ledamot av fullmäktige måste vara

studentkårs medlemmar.

medlem under hela mandatperioden, i
annat fall entledigas ledamoten från sitt

Ledamot av fullmäktige måste vara

uppdrag i samband med nästa

medlem under hela mandatperioden, i

fullmäktigemöte.

annat fall entledigas ledamoten från sitt
uppdrag i samband med nästa

Om en ledamot frånträder sitt uppdrag

fullmäktigemöte.

utses en ersättare i enlighet med Göta
studentkårs valordning.

Om en ledamot frånträder sitt uppdrag
utses en ersättare i enlighet med Göta

Vid tillfällig frånvaro kan ledamot ersättas

studentkårs valordning.

av nästa person på listan om ledamoten
blivit vald genom lista.”

Vid tillfällig frånvaro kan ledamot ersättas
av nästa person på listan om ledamoten

till

blivit vald genom lista.”

”Fullmäktige består av upp till 21 ledamöter

till

som utses av Göta studentkårs
medlemmar genom direkta val.

”Fullmäktige består av upp till 21 ledamöter

Fullmäktige representerar Göta

som utses av Göta studentkårs

studentkårs medlemmar.

medlemmar genom direkta val.

Ledamot av fullmäktige måste vara

Fullmäktige representerar Göta

medlem under hela mandatperioden men

studentkårs medlemmar.

kan fullfölja sitt uppdrag, med ett

Ledamot av fullmäktige måste vara

stödmedlemskap, om ledamotens skulle

medlem under hela mandatperioden men
kan fullfölja sitt uppdrag, med ett
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avbryta, eller pausa, sina studier, under

stödmedlemskap, om ledamotens skulle

mandatperioden.

avbryta, eller pausa, sina studier, under
mandatperioden.

Om en ledamot frånträder sitt uppdrag
utses en ersättare i enlighet med Göta

Om en ledamot frånträder sitt uppdrag

studentkårs valordning.

utses en ersättare i enlighet med Göta
studentkårs valordning.

Vid tillfällig frånvaro kan ledamot ersättas
av nästa person på listan om ledamoten

Vid tillfällig frånvaro kan ledamot ersättas

blivit vald genom lista.”

av nästa person på listan om ledamoten
blivit vald genom lista.”

att i Göta studentkårs stadga under § 6.5
ändra:

att i Göta studentkårs stadga under § 6.5

”Sektionsstyrelsens ledamöter ska vara

ändra:

medlemmar av Göta studentkår.”

”Sektionsstyrelsens ledamöter ska vara
medlemmar av Göta studentkår.”

till
till
Sektionsstyrelsens ledamöter ska vara
medlemmar av Göta studentkår. Skulle en

Sektionsstyrelsens ledamöter ska vara

sektionsstyrelseledamot avbryta, eller

medlemmar av Göta studentkår. Skulle en

pausa, sina studier har denne rätt att

sektionsstyrelseledamot avbryta, eller

fullfölja sitt uppdrag med ett

pausa, sina studier har denne rätt att

stödmedlemskap.

fullfölja sitt uppdrag med ett
stödmedlemskap.

Mötespresidiet
Yrkar på att ta besluten i klump.
Mötet ajourneras i 30 min till 19.00.

§ 4.6

Motion: Överlämning fullmäktige
Föredragande: Najomi Brezina

Najomi Brezinas motion:

Fullmäktige beslutar

att kårstyrelsen får i uppdrag att ta fram

att uppdra kårstyrelsen att ta fram rutiner

en policy för hur man för vidare arbetet

för överlämning mellan

från tidigare ledamöter i fullmäktige till nya

fullmäktigeledamöter.

invalda ledamöter.
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Kårstyrelsens ändringsyrkande:

att anordna ett överlämningstillfälle för
fullmäktige 20/21 och 21/22 efter

att uppdra kårstyrelsen att ta fram rutiner

vårterminens kårval.

för överlämning mellan
fullmäktigeledamöter.
att anordna ett överlämningstillfälle för
fullmäktige 20/21 och 21/22 efter
vårterminens kårval.

§ 4.7

Tider för vårens fullmäktigemöten
Föredragande: Kårpolitisk sekreterare

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att fastställa mötestiderna för vårens

att fastställa mötestiderna för vårens

fullmäktigemöten efter förslag.

fullmäktigemöten efter förslag.

§5

Diskussionsärenden

§ 5.1

SFS politiska fokusfråga
Föredragande: Kårstyrelsen

Flera ledamöter: har aning svårt att förstå
vad fokusfrågorna innebär och önskar lite
förtydligande.
Axel Andersson (valfri dryck på kåren)
Sitter i SFS styrelse och förklarar att
finansiering av studier handlar om CSN,
bostadsbidrag till studenter, kostnader vid
VFU och studieavgifter för internationella
studenter. Hänvisar till SFS principprogram
för vidare information angående vad SFS
tycker i vissa frågor och vad som därmed
skulle kunna drivas.
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Akademisk frihet menar han är luddigt.
Högskoleförordningen ändras nu och
akademisk frihet skrivs in. Politiken ska inte
få exempelvis förbjuda olika ämnen. Vem
ska styra universitetet? Vilka ska ha
inflytande? Andra ska inte utöva
påtryckningar på universitetet, inte heller
företag eller andra organisationer.
William Palmér (Enighetsalliansen)
Tycker Göta ska driva frågan hög kvalitet i
utbildning med fokus på digital
utbildningskvalitet. Lärare känns inte
utrustade med utrustning (mikrofoner). Det
borde pushas på att sådant ska finnas
tillgängligt.
Najomi Brezina (Ledamot)
Undrar vad har medlemmarna att säga
om frågan? Går det att hämta in åsikter på
något sätt?
David Thomsen (Ledamot)
Om finansiering av studier väljs så borde
åldersspannet gällande bostadsbidrag ses
över.
Jonatan Dovner (Ledamot)
Finansiering av studier: Kurslitteratur är den
dyraste litteraturen som finns. Går det att
jobba för en subventionering?
Kvaliteten: Digitalt – vissa utbildningar
kräver viss utrustning och det finns
begränsat antal lånedatorer. Hur går det
att säkerställa att alla ska ha tillgång till
program och därmed möjlighet att lära sig
det de ska?
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David Lindgren (Ledamot)
Mer om kurslitteratur: Digitalt
tillgängliggörande av kurslitteratur.
Rasmus Andersson (ledamot):
Håller med angående digitalisering av
kurslitteratur.
Akademisk frihet: Behov av att motverka
tanken om studenter som produkter. Ska vi
löpa det hela linan ut? Står lite emot
tanken på att CSN ska finanserna
studierna.
Axel Andersson (Valfri dryck på kåren)
Angående studenter som produkter:
universitetet ska inte se studenterna som
produkter. Tar emot så många som möjligt
för att få pengar att använda till ”andra
saker”. Bildning kontra arbetsmarknad?
Flera ledamöter påpekar att
digitaliseringen är ju väldigt aktuell JUST NU
men undrar om det kommer vara så pass
bestående att det ska vara en fokusfråga?
Sandra Magnusson (kårstyrelsen)
Digital utbildningskvalitet kom upp i den
stora diskussionen. Väldigt relevant nu i
Corona. Högskolepedagogiken är viktig
allmänt. Kan lyftas till ett större
sammanhang än just Corona.
Sara Bergh (kårstyrelsen)
Det finns frågor som inte går att driva
nationellt utan enbart sker på lärosätet så
att det inte förväntas av SFS att lösa dessa
frågor. Dock kan alla dessa fokusfrågor på
något sätt även drivas av SFS.
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Hampus Haugland (ledamot)
Finansiering är högst prioriterat. Många
studenter påverkas och bryr sig om frågan.
Jonatan Dovner (ledamot)
Om man lutar mot att driva kvalitetsfrågan
så kommer också ekonomi in i den frågan.
Exempelvis angående utrustning och
sådant som krävs för att bedriva
undervisning.
Fullmäktige är delade i frågan och i en
”intresseomröstning” var det helt jämt
mellan hög kvalitet i utbildning och
finansiering av studier. Kårstyrelsen
kommer att bevaka utvecklingen i frågan
(hos SFS) och rapportera vid nästa
fullmäktigemöte.

§6

Övriga frågor

§ 6.1

Avvikelserapport

Sara Bergh (kårstyrelsen) rapporterar om
ett antal missar som gjorts:
>

Beslut om policydokument på ett
kårstyrelsemöte, dessa måste tas
av fullmäktige. (Kommer på FUM4)

>

Inget beslut angående
konkretiserad verksamhetsplan,
vilket stadgan anger ska fattas.
(Kommer på FUM4)
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§7

Mötets avslutande

§ 7.1

Mötesutvärdering
Föredragande: Mötesordförande

Nöjda ansikten i Zoom.

§ 7.2

Mötets avslutande
Föredragande: Mötesordförande

Lucas Fritzon avslutar mötet klockan 20.03

Justering av protokoll

Lucas Fritzon,

Jonathan Thor,

Mötesordförande

Mötesordförande

Sara Bergh,

Emelie Aalto,

Mötessekreterare

Justerare

Viktor Arohlén,
Justerare
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Röstlängd: Fullmäktigemöte 2
verksamhetsåret 2020/21
Mötet skedde i zoom och det var svårt att notera om övriga närvarande var med under
hela eller delar av mötet.

Röstlängd = 16 stycken röstberättigade ledamöter.
Enskilda ledamöter:

Humlistan:

David Thomsen*

Karlona Tecza*

Viktor Arohlén*

Valfri dryck på kåren:

Najomi Brazina*

Axel Andersson*

Rasmus Lukk*
Hampus Haugland*

Kognitiv Aktion:

Rasmus Andersson*

Jaqueline Darnakas*

Jonatan Dovner*

Emelie Aalto*
Alexander Wåhlander*

Enighetsalliansen:
Robert Johnsson*

The SEM party:

William Palmér*

Johnny Hamnesjö Olausson*

Alex-Julius Malmqvist*

Kårstyrelsen:
Sandra Magnusson

Arvid Danielsson

Araz Farkosh

Felix Larsvik

Sara Bergh

Daniel Johansson

Ebba Callenberg

Lovisa Theander

Olle Anthin
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Talmanspresidium
Lucas Fritzon
Jonathan Thor

Verksamhetsrevisor:
-

Övriga närvarande:
Ertan Kantur
Leonardo Rhedin
Erika Darljung
Anneli Arohlén
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