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Fullmäktigesammanträde
Protokoll
Fullmäktigesammanträde 1
Verksamhetsåret 2017/18
Datum:
Tid:
Plats:
Kallade:
Närvarande:

2017-09-25
Kl. 16.30 – 20:22
Lingsalen, Studenternas hus
Göta studentkårs fullmäktige
Kallelse@gota.gu.se
Fullmäktigeledamöter: Elisabet Alm*, Axel Andersson*, Sara Bergh*, Olivia
Boström*, Linnéa Carlsson*, Kajsa Emanuelsson*, Rasmus Jonsson*, Vincent
Lekblad*, Henrik Moldén*, Amanda Skarin*, Malin Vermcrantz* (från 1.6, andra
gången)
Övriga: Saga Agartsson (till och med 4.10), Jesper Anttila (till och med 2.1), Anneli
Arohlén, Håkan Bernhardsson (fram till 4.3), Agnese Boffano (till och med 4.10),
Daiva Brazauskaite (till och med 2.1), Karin Bylund, Angelica Cramer (från punkt 4.5
till 2.2), Nico Hengst (till och med 4.1), Anna Henryson (till och med 2.2), Jesper
Jacobsson (till och med punkt 2.2), Erik Liberg, Johan Ben Mohammad (till och med
2.2),Nora Myrne Widfors, Piroska Osvath, Raymond Samo (till och med 4.10),
Jonathan Thor, Arvid Ödman (till och med 4.10)
* = Röstberättigad

§

Ärende

1

Preliminärer

1.1

Mötets öppnande och behöriga
utlysande

1.2

Val av mötesordförande

1.3

Beslut/åtgärd

Nora Myrne Widfors öppnar mötet 16:30.

Styrelsen föreslår

Fullmäktige beslutar

att utse Karin Bylund till
mötesordförande

att utse Karin Bylund till mötesordförande

Val av mötessekreterare
Styrelsen föreslår
Fullmäktige beslutar
att utse Jonathan Thor till
mötessekreterare.

1.4

att utse Jonathan Thor till mötessekreterare

Val av rösträknare samt justering av
protokoll
Sara Bergh nominerar Sara Bergh till
protokolljusterare tillika rösträknare
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Rasmus Jonsson nominerar Rasmus
Jonsson till protokolljusterare tillika
rösträknare

1.5

att välja Sara Bergh och Rasmus Jonsson till
protokolljusterare tillika rösträknare

Avsägelser och fyllnadsval
Följande avsägelser har inkommit:

Fullmäktige beslutar

Ludvig Lindblom, fullmäktigeledamot
2017/18

att anse punkten behandlad

Anneli Arohlén, fullmäktigeledamot
2017/18
1.6

5
5.1

Justering av röstlängd

Fullmäktige beslutar

Det är 10 fullmäktigeledamöter
närvarande. Eftersom att det är 21
ledamöter i fullmäktige är mötet inte
beslutsmässigt.

att fastställa röstlängden till 10 st röstberättigade
ledamöter

Diskussionsfrågor
Krisplan
Fullmäktige beslutar
Göta studentkår har ingen krisplan.
Kårstyrelsen föreslår att det tillsätts en
arbetsgrupp som ska ta fram en
krisplan till sista
fullmäktigesammanträdet för året.

att lägga rapporterna till handlingarna

Sara undrar om kårstyrelsen sett över
den krisplan som påbörjades för flera år
sedan men aldrig färdigställdes.
Kårstyrelsen svarar att de sett den.
Henrik undrar lite vad som ska ingå i
planen.
Ordningsfråga I
Henrik Moldén lyfter en ordningsfråga
om Daiva förstår svenska. Daiva svarar
att hon förstår svenska.
Ordningsfråga II
Ska det tas beslut i den här frågan?
Mötesordningen säger att beslut inte får
fattas i frågor som inte varit utsända.
Frågan är om det går att fatta beslut i
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frågor som varit utsända som
diskussionsärende.
Göta studentkår har inga revisorer.
Därför bordläggs punkten till efter valet
av verksamhetsrevisor.
1.6

Justering av röstlängd
Malin Vermcrantz justeras in.

Fullmäktige beslutar
att öppna punkt 1.6 Justering av röstlängd
att justera röstlängden till 11 st röstberättigade
fullmäktigeledamöter

1.1

Mötets öppnande och behöriga
utlysande
Kallelsen och handlingar har skickats ut
i tid.

1.7

Fullmäktige beslutar
att öppna punkt 1.1 Mötets öppnande och
behöriga utlysande

Kårstyrelsen yrkar

Fullmäktige beslutar

att anse mötet behörigen utlyst

att anse mötet behörigen utlyst

Adjungeringar

Fullmäktige beslutar

Kårstyrelsen yrkar

att hålla ett öppet möte

att hålla ett öppet möte
1.8

Godkännande av föredragningslista
Nora Myrne Widfors yrkar

Fullmäktige beslutar

att flytta 4 Valärenden till efter 3.1

att flytta 4 Valärenden till efter 3.1

Sara Bergh yrkar
att flytta 2 Rapporter till efter 4
Valärenden

3
3.1

att flytta 2 Rapporter till efter 4 Valärenden

Beslutsärenden
Öppna upp för fri nominering
Kårstyrelsen yrkar

Fullmäktige beslutar

att fullmäktige öppnar för fri nominering
i följande organ:

att fullmäktige öppnar för fri nominering i
följande organ:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Kårstyrelsen
Valnämnden
Valberedningen
Humanistsektionens styrelse
Naturvetarsektionens styrelse
Samhällsvetarsektionens
styrelse
IT-sektionens styrelse
Utbildningsvetenskapliga
sektionens styrelse

•
•
•
•
•
•
•
•

Kårstyrelsen
Valnämnden
Valberedningen
Humanistsektionens styrelse
Naturvetarsektionens styrelse
Samhällsvetarsektionens styrelse
IT-sektionens styrelse
Utbildningsvetenskapliga sektionens
styrelse
samt till följande post:

samt till följande post:
•

4
4.2

•
Vice ordförande för Göta
studentkårs IT-sektion

Vice ordförande för Göta studentkårs ITsektion

Val - Elections
Val till kårstyrelsen
Inga nomineringar till kårstyrelsen har
inkommit

Fullmäktige beslutar
att lämna punkten

4.1

Val till verksamhetsrevisor
Henrik Moldén har nominerat Håkan
Bernhardsson till verksamhetsrevisor
för Göta studentkår verksamhetsåret
2017/18
Karin Bylund yrkar

Fullmäktige beslutar

att beslutet tas per acklamation

att beslutet tas per acklamation
att välja Håkan Bernhardsson till
verksamhetsrevisor för Göta studentkår
verksamhetsåret 2017/18

1.8

Nora Myrne Widfors yrkar

Fullmäktige beslutar

att öppna 1.8 Godkännande av
föredragningslistan

att öppna 1.8 Godkännande av
föredragningslistan

Godkännande av
föredragningslistan
Kårstyrelsen yrkar
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att lägga till 4.10 Val till
utbildningsvetenskapliga sektionens
styrelse
4.3

att lägga till 4.10 Val till utbildningsvetenskapliga
sektionens styrelse

Val till Naturvetarsektionens styrelse
Johan Ben Mohammad nominerar Ola
Sandberg till ledamot i
Naturvetarsektionens styrelse.
Det är tre övriga ledamöter i
Naturvetarsektionens styrelse, och på
konstituerande fullmäktigemötet
fastställdes antalet övriga ledamöter till
sex.
Axel Andersson yrkar

Fullmäktige beslutar

att beslutet tas per acklamation

att beslutet tas per acklamation
att välja Ola Sandberg till ledamot i
Naturvetarsektionens styrelse

Ordningsfråga III

4.4

4.5

Sara Bergh yrkar

Fullmäktige beslutar

att alla val utan konkurrens tas per
acklamation

att alla val utan konkurrens tas per acklamation

Val till Humanistsektionens styrelse
Nico Hengst nominerar Agnese
Boffano, Richard Lagerström och Arvid
Ödman till ledamöter i
Humanistsektionens styrelse.

Fullmäktige beslutar

Det är en övrig ledamot i
Humanistsektionens styrelse, och på
konstituerande fullmäktigemötet
fastställdes antalet övriga ledamöter till
sex.

Fullmäktige beslutar

Nico Hengst yrkar

Fullmäktige beslutar

att direktjustera punkten

att direktjustera punkten

att ta besluten i klump

att välja Agnese Boffano, Richard Lagerström
och Arvid Ödman till ledamöter i
Humanistsektionens styrelse

Val till Samhällsvetarsektionens
styrelse
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Karin Bylund yrkar

Fullmäktige beslutar

att besluten tas i klump

att besluten tas i klump

Jesper Jacobsson nominerar Raymond
Samo och Angelica Cramer till
Samhällsvetarsektionens styrelse
Det är fyra övriga ledamöter i
Samhällsvetarsektionens styrelse, och
på konstituerande fullmäktigemötet
fastställdes antalet övriga ledamöter till
sex.
4.6

Fullmäktige beslutar
att välja Angelica Cramer och Raymond Samo
till ledamöter i Samhällsvetarsektionens styrelse

Val till IT-sektionens styrelse
Mötespresidiet yrkar

Fullmäktige beslutar

att genomföra valet genom sluten
omröstning

att genomföra valet genom sluten omröstning

Ludvig Lindblom nominerar Anna
Henryson och Samer Daknache till
ledamöter i IT-sektionens styrelse
Anna Henryson nominerar Anna
Henryson till ledamot i IT-sektionens
styrelse
Det är tre övriga ledamöter i ITsektionens styrelse, och på
konstituerande fullmäktigemötet
fastställdes antalet övriga ledamöter till
sex.

Fullmäktige beslutar
att välja Anna Henryson till ledamot i ITsektionens styrelse
att välja Samer Daknache till ledamot i ITsektionens styrelse

4.7

Val till vice ordförande för ITsektionen
Inga nomineringar har inkommit

Fullmäktige beslutar
att lämna punkten

4.8

Val till valberedningen
Jesper Anttila nominerar Jesper
Önesand och Joel Andersson till
valberedning för Göta studentkår
verksamhetsåret 17/18

Fullmäktige beslutar
att ta besluten i klump
att välja Joel Andersson och Jesper Önesand till
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Göta studentkårs valberedning verksamhetsåret
2017/18

4.9

Axel Andersson yrkar

Fullmäktige beslutar

att öppna punkt 4.8 Val till
valberedningen.

att öppna punkt 4.8 Val till valberedningen.

Nico Hengst nominerar Arvid Ödman till
valberedning för Göta studentkår
verksamhetsåret 17/18

Fullmäktige beslutar
Att välja Arvid Ödman till valberedning för Göta
studentkår verksamhetsåret 17/18

Val till valnämnden
Inga nomineringar har inkommit

Fullmäktige beslutar
att lämna punkten

4.10

Val till Utbildningsvetenskapliga
sektionens styrelse
Erik Liberg nominerar Saga Agartsson
till ledamot i Utbildningsvetenskapliga
sektionens styrelse
Det är tre övriga ledamöter i
Utbildningsvetenskapliga sektionens
styrelse, och på konstituerande
fullmäktigemötet fastställdes antalet
övriga ledamöter till sex.

Fullmäktige beslutar
att välja Saga Agartsson till ledamot i
Utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse

Mötet ajourneras 17:59
Mötet återupptas 18:09

2
2.1

Rapporter
Arvoderaderapporter
Henrik undrar om någon av arvoderade
är obekväma med att
arvoderaderapporterna läggs upp på
Göta studentkårs hemsida, liksom alla
andra handlingar, eftersom att det finns
beskrivningar av hur varje person mår
och det blir möjligt att Googla.
Vissa av de närvarande arvoderade
känner att det är lite problematiskt.
Nora framhåller att det är svårt att vara
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ärlig i den här sortens rapporter i vilket
fall. Nico tycker att det borde läggas
upp på hemsidan för att medlemmar
och studenter ska kunna se hur de
arvoderade mår. Nora tycker inte att de
behöver ligga med på hemsidan.
Sara tycker inte att
arvoderaderapporterna borde ligga på
hemsidan.
Amanda uppmärksammar att det
saknas namn på vissa rapporter, och
önskar att det finns på alla nästa gång.
Axel uppmärksammar att alla verkar
stressade i sina rapporter, och undrar
över hur allas stessnivå är nu, samt om
alla kommit in i jobbet nu.
Det är lite olika med stress och hur väl
respektive person kommit in i jobbet.
Sara önskar att alla använder
dokumentmallen och de rubriker som
Anneli använt i sina rapporter.
Sara uppmärksammar att kårpresidiet
skrivit olika rapporter och inte en
gemensam, och frågar hur samarbetet
fungerar.
Jesper anser att samarbetet fungerar
bra och att känslan av att de skulle
komplettera varandra som han fick när
de valdes har bekräftats.
Nora säger att de skriver olika rapporter
för att de inte arbetar så mycket
tillsammans, utan håller sig till sina
respektive områden, samt att det ibland
kan vara språkförbistringar. Om
fullmäktige önskar kan kårpresidiet
skriva en gemensam rapport, enligt
Nora.
Piroska anser att de passar sina
respektive ansvarsområden väldigt väl,
och att det gör att de inte samarbetar
så mycket, men att de fungerar bra
tillsammans.
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Henrik undrar om Jesper mår bättre
efter mottagningen.
Sara undrar hur hela
arvoderadegruppen samverkar
generellt.
Samarbetet går lite upp och ner. Det är
svårt när alla inte träffas tillsammans så
mycket. De använder Slack istället för
Facebook för att kommunicera internt,
och det fungerar rätt bra.
Henrik håller med Sara om att Annelis
upplägg är bra. Han vill också se att
arvoderaderapporter följer upp det som
stått tidigare.
Fullmäktige beslutar
Axel framhåller att det är viktigt att säga
till om något är fel.
2.2

att lägga rapporterna till handlingarna

Konkretiserad verksamhetsplan
Axel tycker att det är väldigt mycket
tillsätta utskott och delegerande, och att
det skulle vara bra om det kom
ytterligare konkretiseringar från dessa
grupper för att säga vad de faktiskt ska
göra eller gör samt vilka som sitter i
grupperna.
Sara håller med Axel. Studentinflytande
är en stor fråga och Sara tycker att det
är lite otydligt vad som faktiskt ska
göras när det kommer till
studentinflytande.
Nora säger att grupperna är tillsatta.
Hon håller också med om att det skulle
kunna konkretiseras mer av vad som
ska göras med studentinflytande. Bland
annat håller Jesper på att uppdatera
”Det handlar om makt”.
Sara tycker att andemeningen i vad
fokusfrågan skulle vara, alltså något
som skulle gå att driva igenom för att
sedan kunna visa att Göta studentkår
gjort, missats i den konkretiserade
verksamhetsplanen.
Diskussion förs om huruvida fullmäktige
ska godkänna den konkretiserade
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verksamhetsplanen och kan ta beslut
om ändringar kan göras av fullmäktige.
Fullmäktige ska ta beslut om att
godkänna den.
Mötespresidiet yrkar
att godkänna den konkretiserade
verksamhetsplanen
Sara Bergh yrkar
att återremittera den konkretiserade
verksamhetsplanen till kårstyrelsen
Nora Myrne Widfors yrkar

Fullmäktige beslutar

att godkänna den konkretiserade
verksamhetsplanen med undantag för
1.5

att godkänna den konkretiserade
verksamhetsplanen med undantag för 1.5

Nora Myrne Widfors yrkar

Fullmäktige beslutar

att återremittera 1.5 i den
konkretiserade verksamhetsplanen till
kårstyrelsen

att återremittera 1.5 i den konkretiserade
verksamhetsplanen till kårstyrelsen

Sara vill att det väljs en spetsigare och
mindre fokusfråga samt att det
specificeras hur det ska visas för
studenterna.

Mötet ajourneras 30 min för middag
19:02.
Mötet återupptas 19:34.

3
3.2

Beslutsärenden
Motion – Acceptera SNAPS stadgar
Axel Andersson har skickat in en
motion om att Göta studentkår ska bli
medlemskår i Swedish National
Association of Pharmaceutical Students
(SNAPS) som är ett nationellt
samarbetsorgan som
receptariestudenterna skulle kunna
vara med i.
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3.3

Axel Andersson yrkar

Fullmäktige beslutar

att Göta studentkårs fullmäktige
accepterar SNAPS stadgar

att Göta studentkårs fullmäktige accepterar
SNAPS stadgar

att uppdra Göta studentkårs kårstyrelse
att ansöka medlemskap i SNAPS

att uppdra Göta studentkårs kårstyrelse att
ansöka medlemskap i SNAPS

Motion om stadgeändring – ”Är det
soligt ute?”
Axel Andersson har skickat in en
motion med anledning av att Göteborgs
universitet genomgått en
omorganisering där
lärarutbildningsnämnden (LUN) ersatts
med samordningsnämnden för
lärarutbildning (SOL), vilket motionären
anser även borde reflekteras i Göta
studentkårs stadga.

3.4

Axel Andersson yrkar

Fullmäktige beslutar

att i kapitel 1:4 i Göta studentkårs
stadga ändra ”Göta studentkår
representerar samtliga studenter vid
Göteborgs universitet på grund-,
avancerad- och forskarnivå inom
Humanistiska, Naturvetenskapliga,
Samhällsvetenskapliga och
Utbildningsvetenskapliga fakulteten, ITfakulteten samt studenter på grund-,
avancerad- och forskarnivå vid
Lärarutbildningsnämnden.” till ”Göta
studentkår representerar samtliga
studenter vid Göteborgs universitet på
grund-, avancerad- och forskarnivå
inom Humanistiska,
Naturvetenskapliga,
Samhällsvetenskapliga och
Utbildningsvetenskapliga fakulteten, ITfakulteten samt studenter på grund-,
avancerad- och forskarnivå vid
samordningsnämnden för
lärarutbildning”

att i kapitel 1:4 i Göta studentkårs stadga ändra
”Göta studentkår representerar samtliga
studenter vid Göteborgs universitet på grund-,
avancerad- och forskarnivå inom Humanistiska,
Naturvetenskapliga, Samhällsvetenskapliga och
Utbildningsvetenskapliga fakulteten, ITfakulteten samt studenter på grund-, avanceradoch forskarnivå vid Lärarutbildningsnämnden.”
till ”Göta studentkår representerar samtliga
studenter vid Göteborgs universitet på grund-,
avancerad- och forskarnivå inom Humanistiska,
Naturvetenskapliga, Samhällsvetenskapliga och
Utbildningsvetenskapliga fakulteten, ITfakulteten samt studenter på grund-, avanceradoch forskarnivå vid samordningsnämnden för
lärarutbildning”

Kårstyrelsen yrkar

Fullmäktige beslutar

att se stadgeändringen som en
redaktionell sådan

att se stadgeändringen som en redaktionell
sådan

Använda medel ur NVS-fond
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Den här punkten handlar om medel
som är knutna till en fond. Tanken var
att det skulle finnas ytterligare
underlag, men det hanns inte
färdigställas.
Amanda undrar över varför just den här
summan är vald.
Nora säger att det är ekonomiansvarig
Erika Darljung, och kanske till viss del
föregående verksamhetsårs
kårordförande Ellinor Alvesson, som
räknat på vad 5 månaders
heltidsarvodering skulle kosta.
Sara uppmuntrar användandet av
pengarna.
Henrik tycker att det skulle vara bättre
om beslutet väntade tills hela
underlaget fanns med, om det inte
behövs tas nu.
Sara undrar hur Daiva, som gör
arbetet, arvoderas.
Nora svarar att det inte riktigt finns
pengar för att arvodera Daiva, men att
sektionerna har uppmanats att se om
de har pengar till det i sina budgetar på
senaste ledningsrådet (4000–8000 per
sektion beroende på storlek, oklart hur
många månader).
Sara undrar om det är Spriabudgetarna som pengarna ska tas
ifrån. Piroska svarar att sektionerna har
sagt att budgetposterna för Spira ska
gå till respektive mässas arbetsgrupp,
men det är oklart och It har inte Spira
fast Daiva jobbar med Gösta.

5

Kårstyrelsen yrkar

Fullmäktige beslutar

att bordlägga frågan till ett kommande
fullmäktigesammanträde

att bordlägga frågan till ett kommande
fullmäktigesammanträde

Diskussionsärenden
Punkt 5.1 Krisplan återupptas
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5.1

Krisplan
Ordningsfråga II
Här ska det stå vad Håkan sa.

Sara undrar om fullmäktige eller
kåsrstyrelsen borde tillsätta
arbetsgruppen.
Axel och valberedningen
Henrik betonar att det är viktigt att det
är tydligt vad som ingår i krisplanen.
Nora föreslår att fullmäktige skulle
kunna tillsätta ett par personer från
fullmäktige som skulle kunna hjälpa
kårstyrelsen med att tillsätta
arbetsgruppen.
Axel undrar om någon heltidare redan
sagt sig vara intresserad av att vara
med i arbetsgruppen. Nora säger att
det är oklart, men alla är redan med i
olika arbetsgrupper.
Sara undrar om det finns någon
fullmäktigeledamot som är intresserad.
Henrik säger att han är intresserad.
Malin frågar om det finns möjlighet att
undersöka om det finns personer från
olika föreningar och annat som varit
med på exempelvis mottagning där
saker kan uppstå. Nora säger att den
förhoppningen finns.
Vem ska tillsätta arbetsgruppen.

Fullmäktige beslutar
att tillsätta en arbetsgrupp som ska utveckla en
krisplan för Göta studentkår
att uppdra åt kårstyrelsen att tillsätta
arbetsgruppen för krisplan

Henrik tycker att en
valberedningsprocess är lite väl
mycket.
Sara förespråkar att kårstyrelsen
tillsätter arbetsgruppen.
Nora håller med om att kårstyrelsen
skulle kunna tillsätta arbetsgruppen,
men då måste fullmäktige hitta
personer.
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Fullmäktigesammanträde
Protokoll
Nora yrkar
att uppdra åt kårstyrelsen att tillsätta
arbetsgruppen för krisplan
Kårstyrelsen drar tillbaka sitt yrkande
att ge denna arbetsgrupp en tidsram
för färdigställandet, som ska löpa från
tillsättandet till verksamhetsårets sista
fullmäktigemöte
till förmån för
Att denna arbetsgrupp ska vara färdig
med sitt arbete, och presentera det på
verksamhetsårets sista
fullmäktigemöte.

5.2

Mötesdatum
Kårstyrelsen har skickat ut förslag på
datum.
Sara tar upp att alla dagar är måndagar
och att det kanske inte passar alla.
Axel undrar om det går att flytta?
Vissa vill ha senare, typ 5 (Kajsa). Alla
närvarande, Malin säger att ibland är
det svårt innan fem, men det beror på.
Vissa vill flytta, andra tycker inte att det
är prioriterat.

6.1

Mötesutvärdering
Fullmäktige utvärderar mötet genom en
runda.
Många tycker att det varit ett bra möte.
Hade varit bra om fler talade, men det
fanns utrymme för alla att tala. Bra
stämning och trevligt.

7.2

Mötets avslutande
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Mötet avslutas kl 20:22

Mötesordförande

Mötessekreterare

Karin Bylund

Jonathan Thor

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Sara Bergh

Rasmus Jonsson
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