Göta studentkår

PROTOKOLL FUM 1
2010-05-19
Närvarande
Se bilaga 1

§ 1 Preliminärer
§1.1 Mötets öppnande:
Förklarade FFS ordförande Thomas Larsson, konstituerande fullmäktige
för Göta Studentkår 10/11 öppnat klockan 17.18.
§ 1.2 Val av mötesordförande
Beslut:
Beslutade FUM att välja Emelie Hultberg till kvällens ordförande.
§ 1.3 Val av mötessekreterare:
Beslut:
Beslutade FUM att välja Jeanette Drotz till sekreterare för kvällens möte.
§ 1.4 Mötets utlysande:
Förklarades mötet behörigen utlyst.
§ 1.5 Justering av protokoll:
Beslut:

Beslutade FUM att justering av protokoll skall ske senast 2010-06-09.
§ 1.6 Val av justerare/rösträknare:
Beslut:

Beslutade FUM att välja Stefan Carlsson, Samhällsvetarsektionen, och
Martin Östling, Utbildningsvetenskapliga sektionen, till justerare tillika rösträknare.
§ 1.7 Avsägelser/fyllnadsval:
(Bilaga 2)
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Hade Niklas Aronsson, Utbildningsvetenskapliga sektionen, inkommit med
en avsägelse:
”Härmed avsäger jag min plats i Göta studentkårs fullmäktige!”
Fyllnadsval:
Ny ledamot för Utbildningsvetenskapliga sektionen är Cajsa Johansson.
§ 1.8 Röstlängden:
(Bilaga 1)
Justerades röstlängden och befanns 20 ledamöter vara närvarande tillika
röstberättigade.
§ 1.9 Adjungeringar:
Beslut:
Beslutade FUM att mötet skulle vara öppet.
§ 1.10 Föredragningslistan:
(Bilaga 3)
Yrkande:
Inkom Sofie Blombäck, Doktorandsektionen med ett yrkande:
att

§ 6.1 tas direkt efter § 1

Yrkande:
Inkom Thomas Larsson med ett yrkande:
att

hela § 6 tas direkt efter § 1

Jämkning:
Sofie Blombäck jämkade sig med Thomas Larssons yrkande.
Beslut:
Beslutade FUM att bifalla Thomas Larssons yrkande och därmed fastställa föredragningslistan
Protokollsanteckning:
(Bilaga 4)
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Inkom Andreas Nyberg med protokollsanteckning:
”FFS representerar samtliga studenter vid Göteborgs universitet…
Filosofiska Fakulteternas Studentkår (FFS) är en demokratiskt styrd
ideell sammanslutning av studenter vid Göteborgs universitet. FFS
är religiöst och partipolitiskt obunden.
Så står det i FFS stadgar som Göta Studentkår också bygger på. När
jag blev nominerad av Linn Raninen till sektionstyrelsen, så blev jag
bedömd objektiv och för det arbete jag gjort som ordförande för Institutionen för historiska studiers ämnesgrupp, där jag suttit som
ordförande sedan förra terminen.
Efter intervju med valberedningen så väntade ett mail hemma med
ett antal frågor om mina politiska åsikter då valberedningen googlat
mitt namn. Jag svarade på valberedningens frågor och sade att jag
inte kommer att blanda ihop mina politiska åsikter med kåren och att
jag naturligtvis ställer mig bakom kårens värderingar. Jag svarade
också att jag anser att politik inte har någonting med kåren att göra
och att man bör lämna politiska åsikter hemma när man arbetar på
kåren.
I det svar jag fick från valberedningen står det att ”Först och främst
vill vi betona att vi i möjligaste mån har behandlat alla kandidater
lika… Nu är vi färdiga med vårt utlåtande, och vi har valt att inte förorda dig till styrelsen… du har helt rätt i att politiska åsikter och kårengagemang är två helt skilda saker. Däremot uppstår det ett förtroendeproblem när en representant för kåren samtidigt representerar
en människosyn som strider mot kårens grundläggande värderingar.
Våra medlemmar och de studenter vi ska företräda är en heterogen
grupp, vilket vi som valberedning måste ta hänsyn till. Vi värdesätter
ditt engagemang i kåren och tycker att du har en bra inställning till
kårarbetet – vi tror precis som du att du kan bidra positivt till kåren.
Vi tror dock inte att du, med dina kopplingar till ND och Nordisk
Ungdom, kan sitta i sektionsstyrelsen och representera kåren och ge
kåren legitimitet bland våra medlemmar. Vi tror på din ambition att
separera de två sakerna, men i praktiken bedömer vi att vår organisation inte kan förlita sig på den.”
Hade det spelat någon roll vad jag svarat på frågorna eller var allt
redan beslutat innan? Ska kåren verkligen bedöma människor efter
politiska åsikter och inte efter det arbete man presterat. Jag har aldrig bett om att bli nominerad till sektionsstyrelsen, men jag blev naturligtvis glad när Linn nominerade mig, då jag tror att hon gjorde
det efter det arbetet jag gjort för kåren. Dock blir jag förbannad när
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jag skall bli bedömd efter vad valberedningen tror att jag har för värderingar, utan att ens ställa den frågan. Jag tyckte väldigt bra om kåren innan jag fick mailet från valberedningen, nu har jag ändrat min
inställning och anser kåren vara en genomröten organisation som
består utav ett gäng karriärister, med det enda syftet att hjälpa er
själva. Ni har inget intresse utav att göra det bättre för studenter. Ni
vill bara ha det bättre själva! Mina pengar kommer ni definitivt inte få
längre.
Nu lanserar Nordisk Ungdom sin studentorganisation Svensk Student. Så vi ses på Göteborgs Universitet!”
Yrkande:
Inkom fullmäktigeordförande med ett yrkande:
att

FUM öppnar § 1.10 och till föredragningslistan tillfogar § 7 Övriga frågor, § 7.1 Diskussion om hantering av politiskt engagemang vid val

Beslut:
Beslutade FUM att bifalla fullmäktigeordförandens yrkande

§ 6 Fastställande av
§ 6.1 Arbetsordning för fullmäktigemöten:
Fullmäktigeordförande gick igenom det av styrelsen föreslagna ”Arbetsordning för Göta Studentkårs fullmäktige”.
Yrkande:
Inkom styrelsen med ett yrkande.
att

under personval, punkt två, i meningen med början ”Personval
med sluten…” stryka ordet ”förtryckta” och resterande del av
meningen med början ”där alla nominerades…”

Yrkande:
(Bilaga 5)
Inkom Suzanne Staaf, Samhällsvetarsektionen, med ett yrkande:
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att

under talarprinciper ändra punkt två till: ”Talare får inte
överskrida tre minuter i första anförandet och en minut i senare
anförande. Fullmäktigeordförande äger rätt att besluta om förändring av talartidsbegränsningen.”

Yrkande:
(Bilaga 6)
Inkom Markus Larsson, Naturvetarsektionen, med ett yrkande:
att

personval, punkt 3, tillägg ”vid personval och sluten omröstning där det finns två kandidater som får lika röstetal avgörs
valet genom lottdragning”

Yrkande:
(Bilaga 7)
Inkom Sofie Blombäck, Doktorandsektionen, med två yrkanden:
att
att

i punkten 3 under Personval stryka ”kryss” och ersätta det med
”namn”
i punkten 4 under Personval stryka ”kryss” och ersätta det med
”namn”

Beslut:
Beslutade FUM att bifalla alla yrkanden rörande ”Arbetsordning för Göta
Studentkårs fullmäktige” och att anta det framvaskade förslaget.
Ankomst:
Ankom Aly Ahmady, Doktorandsektionen, till mötet klockan 18.00.
§ 6.2 Medlemsavgift
Maria Eriksson från Göta ekonomigrupp föredrog ärendet.
Yrkande:
Styrelsen yrkar:
att

Beslut:

sätta Göta Studentkårs medlemsavgift för verksamhetsåret
2010/2011 till 100 kr per termin.
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Beslutade FUM att bifalla yrkandet
Yrkande:
(Bilaga 8)
Inkom Niklas Aronsson med ett yrkande:
att

sätta Göta Studentkårs stödmedlemsavgift för verksamhetsåret
2010/2011 till 100 kronor per termin.

Yrkande:
(Bilaga 9)
Inkom Marie Norman med ett yrkande:
att

uppdra åt kårstyrelsen i Göta Studentkår att se över principerna för stödmedlemskap.

Beslut:
Beslutade FUM att bifalla Niklas Aronssons yrkande
Beslutade FUM att bifalla Marie Normans yrkande

§ 6.3 Månadsarvodens storlek
Maria Eriksson från Göta ekonomigrupp föredrog ärendet.
Yrkande:
Styrelsen yrkade
att

sätta Göta Studentkårs arvoderingsnivå till 16 000 kr per månad
för 100% arvodering verksamhetsåret 2010/2011.

Yrkande:
(Bilaga 10)
Inkom Stefan Carlsson, Samhällsvetarsektionen, med ett yrkande:
att

sätta Göta Studentkårs arvoderingsvivå till 15 000 kr per månad
för 100% arvodering verksamhetsåret 2010/2011

Ställdes styrelsens yrkande mot Stefan Carlsson.
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Votering begärd.
Utjustering:
Mikael Modin, Humanistsektionen, och Sofie Blombäck, Doktorandsektionen, justerar ut sig för § 6.3.
Beslut:
Beslutade fullmäktige att bifalla FFS styrelses yrkande med röstetalen 14
mot 3.
Yrkande:
Styrelsen yrkar:
att

årligen justera upp Göta Studentkårs arvoderingsnivå enligt
KPI den 1 juli, med start 2011-07-01

Beslut:
Beslutade FUM att bifalla yrkandet
§ 6.4 Preliminär budget
Maria Eriksson från Göta ekonomigrupp föredrog ärendet.
Yrkande:
Styrelsen yrkar:
att

uppdra åt styrelsen att presentera en ekonomisk halvårsavstämning till fullmäktiges första möte efter den 1 januari 2011.

att

anta budgetförslaget för verksamhetsåret 2010/2011.

Beslut:
Beslutade FUM att uppdra åt styrelsen att presentera en ekonomisk
halvårsavstämning till fullmäktiges första möte efter den 1 januari 2011
Beslutade FUM att bifalla det framvaskade budgetförslaget för verksamhetsåret 2010/2011
§ 6.5 Verksamhetsplan
Emelie Arnesson föredrog ärendet.
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Ankomst:
Ankom Adam Sundberg, Samhällsvetarsektionen, till mötet klockan 18.40.
Yrkande:
(Bilaga 11)
Inkom Suzanne Staaf, Samhällsvetarsektionen med yrkanden:
att

att
att

under fokusfråga 1 Levande Studentkår, rubrik Organisation
lägga till punkten ”utveckla och implementera en gemensam
värdegrund i organisationen”
i hela fokusfråga 2 ersätta ordet ”arbetsmiljö” med ”studiemiljö”
under löpande verksamhet, rubrik utbildningskvalitet lägga till
ny punkt ”följa upp arbetet med pedagogisk kompetens och
utveckling”

Jämkning:
Styrelsen jämkar sig med Suzanne Staafs andra yrkande.
Beslut:
Beslutade FUM att bifalla Suzanne Staafs första yrkande
Beslutade FUM att bifalla Suzanne Staafs tredje yrkande
Beslutade FUM att anta det framvaskade förslaget ”Göta Studentkårs
verksamhetsplan 2010/2011”

§ 2 Presidieval
§ 2.1 Val av fullmäktigeordförande
Caroline Magnusson från Göta valberedning föredrog ärendet
Yrkande:
Göta valberedning yrkar:
att

Yrkande:

vakantsätta posten som fullmäktigeordförande för Göta Studentkår 2010/2011.
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(Bilaga 12)
Inkom Mathilda Bränfeldt, Naturvetarsektionen, med ett yrkande:
att

vi väljer Sebastian Rundberg till fullmäktigeordförande för
verksamhetsåret 2010/2011

Yrkande:
(Bilaga 13)
Inkom Ragnar Widebrant, It-sektionen, med ett yrkande:
att

uppdra till styrelsen att till höstens första fullmäktigemöte presentera ett berett förslag till FUM-ordf. och vice FUM-ordf.

Beslut:
Beslutade FUM att bifalla Ragnar Widebrants yrkande.
Valberedningens yrkande och Mathilda Bränfeldts yrkande faller därmed.
§ 2.2 faller därmed.
§ 2.3 Val av sekreterare
Caroline Magnusson från Göta valberedning föredrog ärendet
Yrkande:
Göta valberedning yrkar:
att

utse Jeanette Drotz till fullmäktigesekreterare för Göta Studentkår för 2010/2011

Beslut:
Beslutade FUM att bifalla valberedningens förslag
§ 2.4 Val av vice sekreterare
Yrkande:
Fullmäktigordföranden yrkar:
att

vakantsätta posten som vice fullmäktigesekreterare
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Beslut:
Beslutade FUM att bifalla fullmäktigeordförandens förslag och vakantsätta
posten
Ajournering
Ajournering av mötet i 30 minuter till klockan 19.40
Återupptagande
Mötet återupptogs 19.44.

§ 3 Val av kårordförande tillika styrelsens ordförande
Caroline Magnusson från Göta valberedning föredrog ärendet
Yrkande:
Göta valberedning yrkar:
att

utse Emelie Arnesson till ordförande för Göta Studentkår
2010/2011

Emelie Arnesson presenterade sig och FUM fick möjlighet att ställa frågor
till kandidaten.
Yrkande:
Inkom Péter Tóth, Doktorandsektionen, med ett yrkande:
att

ta valet med acklamation

Beslut:
Beslutade FUM att bifalla Péter Tóths yrkande
Beslut:
Beslutade FUM att bifalla valberedningens förslag och välja Emelie Arnesson till ordförande för Göta Studentkår 2010/2011
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§ 4 Val av ledamöter till styrelsen
§ 4.1 Val av en vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor, tillika ledamot av styrelsen
Caroline Magnusson från Göta valberedning föredrog ärendet
Yrkande:
Göta valberedning yrkar:
att

utse Marie Norman till vice ordförande för Göta Studentkår
2010/2011

Marie Norman presenterade sig och FUM fick möjlighet att ställa frågor till
kandidaten.
Yrkande:
Inkom Péter Tóth, Doktorandsektionen, med ett yrkande:
att

ta valet med acklamation

Beslut:
Beslutade FUM att bifalla Péter Tóths yrkande
Beslut:
Beslutade FUM att bifalla valberedningens förslag och välja Marie Norman till vice ordförande för Göta Studentkår 2010/2011
§ 4.2 Val av en vice kårordförande med ansvar för studiesociala frågor, tillika ledamot av styrelsen
Caroline Magnusson från Göta valberedning föredrog ärendet
Yrkande:
Göta valberedning yrkar:
att

utse Niklas Aronsson till vice ordförande för Göta Studentkår
2010/2011

Niklas Aronsson presenterade sig och FUM fick möjlighet att ställa frågor
till kandidaten.
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Yrkande:
Inkom Péter Tóth, Doktorandsektionen, med ett yrkande:
att

FUM tar alla personval där det inte finns någon konkurrens om
platserna med acklamation hädanefter

Beslut:
Beslutade FUM att bifalla Péter Tóths yrkande
Beslut:
Beslutade FUM att bifalla valberedningens förslag och välja Niklas
Aronsson till vice ordförande för Göta Studentkår 2010/2011
§ 4.3 Val av två till sex övriga ledamöter av kårstyrelsen
Caroline Magnusson från Göta valberedning föredrog ärendet. Valberedningen har föreslagit fem övriga ledamöter.
Yrkande:
Ragnar Widebrant lyfter sig själv som kandidat till Göta Studentkårs styrelse.
Nomineringar:
Valberedningens förslag:
Klara Gustafsson
Martin Dackling
Maria Eriksson
Karolina Lioliou
Gustav Öberg
Lyft under mötet:
Ragnar Widebrant
Kandidaterna fick presentera sig själva och FUM fick möjlighet att ställa
frågor till dem.
Yrkande:
Inkom Martin Östling, Utbildningsvetenskapliga sektionen, med en ordningsfråga:
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att

avsluta utfrågningen då det börjar dra ut på tiden och istället
bestämma antalet ledamöter till styrelsen för att veta om man
måste utesluta någon av kandidaterna

Beslut:
Beslutade FUM att avslå Martin Östlings yrkande. FUM vill fortsätta utfrågningen.
Yrkande:
(Bilaga 14)
Inkom Ragnar Widebrant, It-sektionen, med ett yrkande:
att

antalet övriga ledamöter som ingår i styrelsen ska uppgå till
sex (6) personer

Beslut:
Beslutade FUM att bifalla Ragnar Widebrandts yrkande.
Beslut:
(Bilaga 15)
Beslutade FUM, efter sluten omröstning, att välja följande personer till ledamöter av Göta Studentkårs styrelse verksamhetsåret 2010/2011:
Klara Gustafsson
Martin Dackling
Maria Eriksson
Karolina Lioliou
Gustav Öberg
Ragnar Widebrant
Yrkande:
(Bilaga 16)
Inkom Sofie Blombäck, Doktorandsektionen, med en ordningsfråga:
att

vi tar de sektionsval där det inte finns konkurrens om poster i
klump, sektionsvis

Beslut:
Beslutade FUM att bifalla Sofie Blombäcks yrkande
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§ 5 Val av
§5.1 Två verksamhetsrevisorer
Göta valberedning föredrog ärendet.
Yrkande:
Göta valberedning yrkade:
att
att

utse Elin Rosenberg till verksamhetsrevisor för Göta Studentkår 2010/2011
utse Märtha byfors till verksamhetsrevisor för Göta studentkår
2010/2011.

Beslut:
Beslutade FUM att bifalla valberedningens yrkande och välja Elin Rosenberg och Märtha Byfors till verksamhetsrevisorer för Göta studentkår
2010/2011.
§ 5.2 Godkänd ekonomisk revisor
Beslut:
Beslutade FUM att bordlägga ärendet då inga kandidater finns till posten.
§ 5.3 Ordförande och övriga ledamöter till Doktorandsektionens styrelse
Doktorandsektionens valberedning föredrog ärendet.
Yrkande:
Doktorandsektionens valberedning yrkade:
att
att
att

utse Sofie Blombäck till ordförande för doktorandsektionen
2010/2011
utse Martin Dackling till ledamot i doktorandsektionen
2010/2011
vakantsätta tre platser i doktorandsektionens styrelse

Kandidaterna presenterade sig och FUM fick möjlighet att ställa frågor till
dem.
Beslut:
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Beslutade FUM att bifalla valberedningens förslag.
Doktorandsektionens styrelse består av:
Sofia Blombäck, ordförande
Martin Dackling
3 vakantsatta poster
§ 5.4 Ordförande och övriga ledamöter till Humanistsektionens styrelse
Humanistsektionens valberedning föredrog ärendet.
Yrkande:
Humanistsektionens valberedning yrkade:
att
att
att

fullmäktige utser Alexandra Nilsson till ordförande för Humanistsektionens styrelse verksamhetsåret 10/11
fullmäktige utser Mikael Modin till vice ordförande för Humanistsektionens styrelse verksamhetsåret 10/11
fullmäktige vakantsätter tre platser i styrelsen.

Kandidaterna presenterade sig och FUM fick möjlighet att ställa frågor till
dem.
Beslut:
Beslutade FUM att bifalla valberedningens förslag.
Humanistsektionens styrelse består av:
Alexandra Nilsson, ordförande
Mikael Modin, vice ordförande
3 vakantsatta poster
§ 5.5 Ordförande och övriga ledamöter till IT-sektionens styrelse
IT-sektionens valberedning föredrog ärendet.
Yrkande:
It-sektionens valberedning yrkade:
att
att

fullmäktige utser Tobias Olausson till ordförande för ITsektionen verksamhetsåret 10/11
fullmäktige utser Azra Omerovic till vice ordförande för ITsektionen verksamhetsåret 10/11
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att
att
att

fullmäktige utser Johan Frölander till ledamot av IT-sektionen
verksamhetsåret 10/11
fullmäktige utser Nabeel Aijaz till ledamot av IT-sektionen verksamhetsåret 10/11
fullmäktige utser Markus Feyh till ledamot av IT-sektionen
verksamhetsåret 10/11

De närvarande kandidaterna presenterade sig och FUM fick möjlighet att
ställa frågor till dem.
Beslut:
Beslutade FUM att bifalla valberedningens förslag.
IT-sektionens styrelse består av:
Tobias Olausson, ordförande
Azra Omerovic, vice ordförande
Johan Frölander
Nabeel Aijaz
Markus Feyh
§ 5.6 Ordförande och ledamöter till Naturvetarsektionens styrelse
Naturvetarsektionens valberedning föredrog ärendet.
Yrkande:
Naturvetarsektionens valberedning yrkade:
att
att

att
att

utse Mathilda Bränfeldt till ordförande för Naturvetarsektionen
verksamhetsåret 10/11
utse Linnéa Solberg till ledamot av Naturvetarsektionens styrelse verksamhetsåret 10/11 med ansvar för studiesociala frågor
utse Niklas Båmstedt till ledamot av Naturvetarsektionens styrelse verksamhetsåret 10/11 med inriktning mot PR
vakantsätta två platser i styrelsen

Yrkande:
(Bilaga 17)
Inkom Sofie Blombäck, Doktorandsektionen, med ett yrkande:
att jag vill nominera Martin Vestesson till ledamot i Naturvetarsektionens styrelse och vakantsättning av sista posten
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Jämkning:
Naturvetarsektionens valberedning jämkar sig med Sofie Blombäcks yrkande.
Kandidaterna presenterade sig och FUM fick möjlighet att ställa frågor till
dem.

Beslut:
Beslutade FUM att bifalla det framvaskade förslaget.
Naturvetarsektionens styrelse består av:
Mathilda Bränfeldt, ordförande
Linnéa Solberg
Niklas Båmstedt
Martin Vestesson
Vakant
§ 5.7 Ordförande och övriga ledamöter till samhällsvetarsektionens styrelse
Samhällsvetarsektionens valberedning föredrog ärendet.
Yrkande:
Samhällsvetarsektionens valberedning yrkade:
att
att
att
att
att
att

utse Nathalie Norberg till ordförande för samhällsvetarsektionen verksamhetsåret 10/11
utse Fredrik Hansson till vice ordförande för samhällsvetarsektionen verksamhetsåret 10/11
utse Adam Sundberg till ledamot av samhällsvetarsektionens
styrelse verksamhetsåret 10/11
utse Johan Sigroth till ledamot av samhällsvetarsektionens styrelse verksamhetsåret 10/11
utse Lisa Holmquist till ledamot av samhällsvetarsektionens
styrelse verksamhetsåret 10/11
vakantsätta två poster i styrelsen

De närvarande kandidaterna presenterade sig och FUM fick möjlighet att
ställa frågor till dem.
Avgång:
Lämnade Markus Larsson, Naturvetarsektionen, mötet 21.45
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Beslut:
Beslutade FUM att bifalla valberedningens förslag.
Samhällsvetarsektionens styrelse består av:
Nathalie Norberg, ordförande
Fredrik Hansson, vice ordförande
Adam Sundberg
Johan Sigroth
Lisa Holmquist
2 vakantsatta poster
§ 5.8 Ordförande och övriga ledamöter till Utbildningsvetenskapliga sektionens
styrelse
Utbildningsveteskapliga sektionens valberedning föredrog ärendet.
Yrkande:
att
att
att
att
att
att

utse Karolina Lioliou till ordförande för Utbildningsvetenskapliga
sektionen verksamhetsåret 10/11.
utse Charlotte Edström till vice ordförande med utbildningsansvar
för Utbildningsvetenskapliga sektionen verksamhetsåret 10/11.
utse Malin Grääs till vice ordförande med studiesocialt ansvar för
Utbildningsvetenskapliga sektionen verksamhetsåret 10/11.
utse Anders Hällås till ledamot av Utbildningsvetenskapliga sektionen styrelse verksamhetsåret 10/11.
utse Cajsa Johansson till ledamot av Utbildningsvetenskapliga
sektionen styrelse verksamhetsåret 10/11.
vakantsätta övriga poster, en ordinarie och tre ersättare, i styrelsen

Yrkande:
Therese Ljungberg lyfter sig själv som vice ordförande för utbildningsvetenskapliga sektionen med studiesocialt ansvar.
Kandidaterna presenterade sig och FUM fick möjlighet att ställa frågor till
dem
Beslut:
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Beslutade FUM att val av vice ordförande för utbildningsvetenskapliga
sektionen med studiesocialt ansvar skall tas med sluten omröstning och
övriga val i klump med acklamation.
Beslut:
Beslutade FUM att bifalla valberedningens förslag, undantaget val av vice
ordförande med studiesocialt ansvar
Beslut:
(Bilaga 18)
Beslutade FUM, efter sluten omröstning, att välja Malin Grääs till vice ordförande för utbildningsvetenskapliga sektionen med studiesocialt ansvar.
Utbildningsvetenskapliga sektionen består av:
Karolina Lioliou, ordförande
Charlotte Edström, vice ordförande
Malin Grääs, vice ordförande
Anders Hällås
Cajsa Johansson
Vakant
§ 5.9 Valberedning
Beslut:
Beslutade FUM att bordlägga ärendet då inga kandidater till posten finns.

§ 7 Övriga frågor
§ 7.1 Diskussion om hantering av politiskt engagemang vid val
Beslut:
Beslutade FUM att bordlägga diskussionen

§ 8 Avslutade
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Avslutade fullmäktigeordförande Emelie Hultberg konstituerande fullmäktige klockan 22.09

Jeanette Drotz
Sekreterare

Emelie Hultberg
Fullmäktigeordförande

Stefan Carlsson
Justerare

Martin Östling
Justerare
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