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Fullmäktigemöte 7 verksamhetsåret 2011/12 
 
 
Datum: 2012-05-31 
Tid: 
Plats: 

Kl. 16.36-21.48 
Lingsalen, Studenternas hus 

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

 
§ Ärende Beslut/åtgärd 

 
1 Preliminärer  
   

1.1 Mötets öppnande och behöriga 
utlysande 
 
Patrik Andersson öppnade mötet 
klockan 16.36.  

Fullmäktige beslutar 
 
att förklara mötet behörigen utlyst. 

   
1.2 Val av mötessekreterare Fullmäktige beslutar 

 
att välja Jeanette Drotz till mötessekreterare. 

   
1.3 Val av justerare tillika rösträknare 

och justering av protokoll 
Fullmäktige beslutar 
 
att välja Oskar Amund, samhällsvetarsektionen, 
och Emma Åberg, naturvetarsektionen, till 
justerare tillika rösträknare och 
 
att justering av protokoll skall ske senast 2012-
06-21.  

   
1.4 Avsägelse och fyllnadsval 

 
Inga avsägelser har inkommit. 

Fullmäktige beslutar 
 
att lämna punkten. 

   
1.5 Justering av röstlängd 

 
Röstlängden justerades och 13 av 21 
ledamöter är närvarande.  

Fullmäktige befinns beslutmässigt. 

   
1.6 Adjungeringar Fullmäktige beslutar 

 
att mötet ska vara öppet. 

   
1.7 Godkännande av föredragningslistan 

 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan. 

   
1.8 Sluttid i dag Fullmäktige beslutar 
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att sikta på klockan 20.50 som sluttid. 
 
 

2 Rapporter  
   

2.1 Rapport från kårstyrelsen  
 
Föredragande: Suzanne Green 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

   
2.2 Rapport från valnämnden  

 
Föredragande: Valnämnden 
 
Fullmäktige diskuterar rapporten.  
 
Jesper Blomqvist, valnämnden, yrkar: 
att lägga rapporten till handlingarna. 

 Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

   
2.3 Rapport om Göteborgs Studenters 

Företagsgrupp AB  
 
Föredragande: Karolina Lioliou 
 
Fullmäktige diskuterade rapporten.  

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

   
2.4 Rapport om åsiktsdokumentet  

 
Föredragande: Tobias Olausson 
 
Fullmäktige diskuterade rapporten. 
Dokumentet är ännu inte färdigt. 
Tanken är att åsiktsdokumentet ska 
överlämnas till tillträdande fullmäktige 
att fastställas under hösten. 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten om åsiktsdokumentet till 
handlingarna. 

   
2.5 Övriga rapporter 

 
Inga övriga rapporter föreligger. 

 

 
 
Mötet ajourneras 17.05 för workshop och mat. 
 
Mötet återupptas klockan 18.30. Måns Halling ankom till mötet. Andreas Abrahamsson lämnar mötet. 
 
 

3 Beslutsärenden  
   

3.1 Fullmäktiges delegationsordning 
 
Föredragande: Suzanne Green 
 
 Fullmäktige diskuterar dokumentet, 
främst redaktionella ändringar av det.  

Fullmäktige beslutar 
 
att fastställa den reviderade 
delegationsordningen. 
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3.2 Associationsform för Pub- och 

eventkommittén 
 
Föredragande: Sandra Schriefer 
 
Fullmäktige diskuterade ärendet. 

Fullmäktige beslutar 
 
att riva upp beslutet om att styrelsen 
återkommer med affärsidé, bolagsordning, 
ägandedirektiv och bolagsstyrelse till FUM, för 
kännedom, eller för beslut. 
 
att riva upp beslutet om att fullmäktige uppdrar 
åt styrelsen att bilda ett aktiebolag som har till 
syfte att driva en studentpub på Studenternas 
Hus i enlighet med underlaget som har 
presenterats 
 
att under verksamhetsåret 2013/14 utreda 
frågan om associationsform för pub- och 
eventkommittén 

   
3.3 Regler för kårföreningar 

 
Föredragande: Ulrika Enander 
 
Fullmäktige diskuterade det liggande 
förslaget. De anser att de föreslagna 
förändringarna gällande kravet på 
medlemskap bör lyftas till 
kårföreningarna. Likaså bör 
konsekvenserna av förslagen 
undersökas närmare. 
 
Kårstyrelsen yrkar: 
att fotnot 2, sida 1 ändras till ”Med 
medlemmar menas även 
stödmedlemmar. Med före detta 
medlemmar menas den som varit 
medlem i Göta studentkår senast för 
två verksamhetsår sedan.” (bilaga 2) 
 
Niklas Aronsson yrkar (bilaga 3): 
att avslå de förändringsförslag som 
avser f.d. kårmedlemmar, 
 
att avslå de förändringsförslag som 
avser föreningsrådets roll i ansökan, 
 
att avslå de förändringsförslag som 
avser att stryka stycke under 
verksamhetsbidrag. 
 
Niklas Aronsson lyfter en 
ordningsfråga:  
att fullmäktige genomför en runda om 
hur fullmäktige ställer sig till styrelsens 

Fullmäktige beslutar 
 
att avslå Oskar Amunds yrkande om 
återremittering,  
 
att fotnot 2, sida 1 ändras till ”Med medlemmar 
menas även stödmedlemmar. Med före detta 
medlemmar menas den som varit medlem i 
Göta studentkår senast för två verksamhetsår 
sedan.”, 
 
att avslå de förändringsförslag som avser f.d. 
kårmedlemmar, 
 
att avslå de förändringsförslag som avser 
föreningsrådets roll i ansökan, 
 
att avslå de förändringsförslag som avser att 
stryka stycke under verksamhetsbidrag, 
 
att bifalla det framvaskade förslaget, 
 
att fastställa det framvaskade förslaget samt 
 
att avslå Ann Karlssons yrkande. 
 
Oskar Amund inkom med en 
protokollsanteckning: 
Jag hade önskat att frågan återremitterades och 
vill därför att det antecknas att jag röstade för 
yrkandet om återremittering. 
Jag vill också att det antecknas att jag avstod att 
rösta i de övriga att-satserna. (bilaga 6) 
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förslag, med särskilt fokus på 
medlemskap. Fullmäktige anser att en 
runda ska genomföras. 
  
Ann Karlsson yrkar: 
att styrelsen ska utreda frågan om 
medlemsordningen hos kårföreningar, i 
samverkan med dessa. För att till 
hösten lägga fram ett nytt förslag till 
fullmäktige om hur detta ska gå till 
(bilaga 4) 
 
Kårstyrelsen yrkar: 
att avslå Ann Karlssons yrkande. 
  
Mötet ajourneras i 5 min 19.40-19.45 
 
Oskar Amund yrkar: 
att återremittera frågan (bilaga 5) 
 
Patrik Andersson, 
fullmäktigeordförande, föreslår följande 
beslutsordning: 
Först behandlas frågan om 
återremittering av ärendet, vid avslag 
av återremittering behandlas 
kårstyrelsens ändringsyrkande och 
Niklas Aronssons yrkanden. Det 
framvaskade förslaget ställs mot 
avslag. Vid bifall hanteras frågan om 
fastställande av förslaget. Sist 
behandlas Ann Karlssons yrkande.  

 
 
Tom Dahlström lämnar mötet klockan 20.05. 
 
 

4 Diskussionsärenden  
   

4.1 Policy externa samarbeten 
 
Föredragande: Karolina Lioliou 
 
Fullmäktige diskuterar de i förväg 
utskickade frågeställningarna, 
kursiverade nedan. 
 
Göta studentkårs oberoende och 
självständighet ska alltid värnas 
Fullmäktige anser att det ska finnas 
med, men bör problematiseras mer. 
 
2. Göta studentkår ska ej ingå 
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samarbeten enkom för att pengar. 
Samarbeten kan ingås med: 
- organisationer/företag/aktörer som 
erbjuder någon typ av förmån för Göta 
studentkårs medlemmar 
- organisationer/företag/aktörer som 
erbjuder någon typ av förmån för Göta 
studentkår som organisation 
- organisationer/företag/aktörer som 
erbjuder arbetstillfällen för Göta 
studentkårs medlemmar 
Fullmäktige landar i att en annan 
formulering krävs där man skiljer på 
begrepp så som sponsring och 
samarbete och det redogörs för vad 
som avses med respektive begrepp. 
Medlemmarna och medlemsnytta ska 
vara i fokus. 
 
3. Avtal som uppgår till mer än 30.000 
bör beslutas av kårstyrelsen 
Fullmäktige är ense om att det bra. 
 
 
Göta studentkår ska ej samarbeta med: 
- Aktörer som vill ha inflytande över 
organisationen 
- Aktörer inom sprit-, tobaks-, sex-, 
spel- eller krigsindustri 
- Aktörer som sysslar med miljöbrott 
eller barnarbete 
- Aktörer som ej respekterar anställdas 
arbetstagarrättigheter 
Fullmäktige anser att texten bör 
tydliggöras, det ska framgå vad som 
menas med de olika begreppen. 
Skrivningen kring sprit kan vara 
problematiskt vad gäller 
pubverksamheten. 
 
Fullmäktige diskuterade även hur 
uppföljning av avtal ska ske. 

 
 
Andreas Fock lämnar mötet 20.20. 
 
 

5 Övriga frågor  
   

5.1 Inga övriga frågor föreligger.  
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6 Mötets avslutande  
   

6.1 Fullmäktige utvärdering 
 
Föredragande: Suzanne Green 
 
Fullmäktige genomför en gemensam 
utvärdering av hur arbetet fungerat 
under året. 

 

   
6.2 Mötesutvärdering 

 
Mötesutvärdering genomförs.  

 

   
6.3 Mötets avslutande 

 
Patrik Andersson avslutar mötet 
klockan 21.48. 

 

 
 
   
Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Patrik Andersson  Jeanette Drotz 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Oskar Amund  Emma Åberg 
 


