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Fullmäktigeprotokoll
Fullmäktigemöte 1 verksamhetsåret 2011/12

Datum:
Tid:
Plats:
Kallade:
Närvarande:

§
1
1.1

2011-08-24
Kl. 17.31-18.20
Lingsalen, Studenternas hus
Göta studentkårs fullmäktige
Se separat närvarolista (bilaga 1)

Ärende

Beslut/åtgärd

Preliminärer
Mötets öppnande och behöriga
utlysande

Fullmäktige beslutar
att förklara mötet behörigen utlyst.

Suzanne Gren öppnade mötet klockan
17.31.
1.2

Val av mötesordförande

Fullmäktige beslutar
att välja Patrik Andersson 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 Niklas Aronsson,
utbildningsvetenskapliga sektionen, och
Charlotte Andersson, naturvetarsektionen, till
justerare tillika rösträknare och
att justering av protokoll skall ske senast 201109-14.

1.5

Avsägelse och fyllnadsval

Fullmäktige beslutar

Inkom Lisa Holmqvist,
samhällsvetarsektionen, med en
avsägelse (bilaga 2).

att fastställa de inkomna avsägelserna,

Inkom Linnea Solberg,
naturvetarsektionen, med en avsägelse
(bilaga 3).

att Tom Dahlström tar plats i fullmäktige för
samhällsvetarsektionen samt
att en plats för naturvetarsektionen är vakant.

Förste reserv för
samhällsvetarsektionen är Tom
Dahlström. För naturvetarsektionen
saknas reserver.
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1.6

Justering av röstlängd

Fullmäktige befinns beslutmässigt.

Röstlängden justerades och 19 av 25
ledamöter är närvarande.
1.7

Adjungeringar

Fullmäktige beslutar
att mötet ska vara öppet.

1.8

2
2.1

Godkännande av föredragningslistan

Fullmäktige beslutar

Styrelsen påpekar att då detta
fullmäktigemöte är extrainsatt kommer
inte de ärenden som enligt stadgan ska
behandlas på höstens första
fullmäktigemöte, behandlas. De
kommer att tas upp på nästa möte,
vilket är det första ordinarie
fullmäktigemötet för hösten.

att godkänna föredragningslistan. Beslutet är
enhälligt.

Rapporter
Rapport från kårstyrelsen 2010/11

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Suzanne Green

att lägga rapporten till handlingarna.

Emma Åberg, naturvetarsektionen, ankom 17.42
2.2

Rapport från kårstyrelsen

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Suzanne Green

att lägga rapporten till handlingarna.

Styrelsen har beslutat att anta Grant
Thorntons offert gällande
ekonomihantering för Göta studentkår.
Styrelsen lägger fram en mer
djuplodande rapport till nästa
fullmäktigemöte angående ekonomi
och ekonomihantering för Göta
studentkår.
Kårkällar´n har fått permanent
alkoholtillstånd.
2.3

Rapport om kårföreningsstatus

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Ulrika Enander

att lägga rapporten till handlingarna.

Camilla Wedin, doktorandsektionen,
påpekar ett fel i rapporten. Det korrekta
namnet för den förening som omnämns
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som Spexet är Filosofiska Lätta
Knästående SpexarGardet.
2.4

Övriga rapporter
Inga övriga rapporter föreligger.

3
3.1

Valärenden
Val av ordförande och vice ordförande
för fullmäktige 2011/12
Föredragande: Karolina Lioliou

3.2

Fullmäktige beslutar
att välja Patrik Andersson till fullmäktiges
ordförande verksamhetsåret 2011/2012 samt

Patrik Andersson presenterar sig själv
och fullmäktige får möjlighet att ställa
frågor.

att vakantsätta posten för fullmäktiges vice
ordförande verksamhetsåret 2011/2012.

Val av valberedning för 2011/12

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Karolina Lioliou

att uppdra presidiet att fyllnadsvälja till
valberedningen samt

Fullmäktige diskuterade ärendet.
att valberedningen ska komma in med förslag till
fyllnadsval till samtliga styrelseposter inom
studentkåren.
3.3

Val av styrelse för doktorandsektionen

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Tobias Olausson

att uppdra åt valberedningen att till nästa
fullmäktigemöte bereda val av
doktorandsektionens ordförande,

Tobias Olausson, styrelsen, yrkar:
att följande personer väljs till
doktorandsektionen styrelse: Andreas
Ekstrand, Linnéa Johansson (bilaga 4)

att ta Tobias Olaussons yrkande med
acklamation samt
att bifalla Tobias Olaussons yrkande.

4
4.1

Beslutsärenden
Avsägelser kårstyrelsen och sektioner

Fullmäktige beslutar

Föredragande: Sandra Schriefer

att bifalla Niklas yrkande,

En avsägelse har inkommit utöver de
som finns med i de utskickade
handlingarna, Lisa Holmqvist avsäger
sig från sin post i styrelsen. (bilaga 5)

att fastställa de skriftliga avsägelser som
inkommit samt
att vakanssätta dessa poster.

Ytterligare en avsägelse från ITsektionen har inkommit, men enbart
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muntligen. Hur fullmäktige ska ställa sig
till muntliga avsägelser behandlas som
en ordningsfråga. Fullmäktige
diskuterar hur de ska ställa sig till
muntliga avsägelser principiellt.
Niklas Aronsson,
utbildningsvetenskapliga sektionen,
yrkar:
att uppdra åt presidiet att fastställa
Leon Moosmans avsägelse i det fall
skriftlig avsägelse inkommer (bilaga 6)
Niklas Aronssons yrkande ställs mot
avslag.

5

Diskussionsärenden
Inga diskussionsärenden finns.

6
6.1

Mötets avslutande
Mötesutvärdering
Mötesutvärdering genomförs.

6.2

Mötets avslutande
Patrik Andersson avslutade mötet
klockan 18.20.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Patrik Andersson

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Niklas Aronsson

Charlotte Andersson
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