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Fullmäktige 1 verksamhetsåret 2018/19 
 

 
Datum: 2018-09-24 
Tid: 
Plats: 

Kl. 17:00 
Lingsalen, Studenternas hus 
Göta studentkårs fullmäktige, heltidsarvoderade, kårstyrelsen, verksamhetsrevisor 
Erik Liberg* 
Henrik Moldén* 
Nico Hengst* 
Jessica Carlson* 
 
Paddingtons vänner: 
Linnea Norrhall* 
Linnéa Carlsson* 
Sara Ben Maaouia* 
 
Kårstyrelsen: 
Axel Andersson 
Anneli Arohlén 
Jesper Jacobsson  
Raymond Samo 
Matilda Svanberg 
 
Verksamhetsrevisor: 
Håkan Bernhardsson 
 
Bilaga 1: röstlängd och övriga närvarande 

Kallade: 
Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor:  
 * = Röstberättigad 
  

 
§ Ärende Beslut/åtgärd 

 
1 Preliminärer       

   

1.1 Mötets öppnande och behöriga 
utlysande 
 
Föredragande: Axel Andersson 
 
Axel Andersson öppnar mötet klockan 
17:09. 

Fullmäktige beslutar 
 
att anse mötet behörigen utlyst. 

   

1.2 Val av mötesordförande 
 
Kårstyrelsen föreslår 
 
att välja Jonathan Thor till 
mötesordförande. 

Fullmäktige beslutar 
 
att välja Jonathan Thor till mötesordförande. 

   

1.3 Val av mötessekreterare Fullmäktige beslutar 
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Mötesordförande föreslår 
 
att välja Anneli Arohlén till 
mötessekreterare. 

 
att välja Anneli Arohlén till 
mötessekreterare.  

   

1.4 Val av rösträknare samt justering av 
protokoll 
 
Mötesordförande föreslår 
 
att välja Erik Liberg och Linnéa Carlsson 
till rösträknare tillika justerare av dagens 
protokoll.  

Fullmäktige beslutar 
 
att välja Erik Liberg och Linnéa Carlsson till 
rösträknare tillika justerare av dagens 
protokoll. 

   

1.5 Avsägelser och fyllnadsval 
 
Följande ledamöter har avsagt sig sin 
plats i samhällsvetarsektionens styrelse: 
 
Jesper Önesand. 
 
Följande ledamöter har avsagt sig sin 
plats i kårstyrelsen: 
 
Louise Jansson. 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga avsägelserna till handlingarna.  

   

1.6 Justering av röstlängd 
 
Mötessekreterare föreslår 
 
att fastställa röstlängden till 7 stycken 
röstberättigade ledamöter.  

Fullmäktige beslutar 
 
att fastställa röstlängden till 7 stycken 
röstberättigade ledamöter. 
 

   

1.7 Adjungeringar 
 
Mötesordförande föreslår 
 
att hålla ett öppet möte. 

Fullmäktige beslutar 
 
att hålla ett öppet möte.  

   

1.8 Godkännande av föredragningslistan 
 
Kårstyrelsen föreslår 
att godkänna föredragningslistan. 
 
Henrik Moldén yrkar  
att flytta 3.14 fram till före punkt 3.1 
 
Axel Andersson yrkar 
att flytta punkt 3.14 till efter punkt 3.9 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att flytta punkt 3.14 till efter punkt 3.9. 
 
att godkänna föredragningslistan med 
ändringar. 
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Henrik Moldén jämkar sig med Axel 
Anderssons yrkande. 

   

1.9 Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll är justerat 
samt utskickat.  

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga protokollet till handlingarna.  

   

1.10 Sluttid idag 
 
Mötesordförande föreslår 
 
att sikta på 21:00. 

Fullmäktige beslutar 
 
att sikta på 21:00. 

 
 

 

2 Rapporter        

   

2.1 Arvoderaderapporter 
 
Föredragande: Jesper Jacobsson 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporterna till handlingarna.  

   

3 Beslutsärenden            

   

3.1 Motion – fri nominering till 
humanistsektionens styrelse  
 
Föredragande: Julia Nyberg 
 
Julia Nyberg yrkar 
att öppna upp för fri nominering till 
humanistsektionens styrelse. 
 
Kårstyrelsen yrkar 
att bifalla motionen. 

Fullmäktige beslutar 
 
att öppna upp för fri nominering till 
humanistsektionens styrelse under 
fullmäktige 1.  
 

   

3.2 Motion – fri nominering till 
samhällsvetarsektionens styrelse 
 
Föredragande: Elin Gunnarsson  
 
Elin Gunnarsson yrkar 
att öppna upp för fri nominering till 
samhällsvetarsektionens styrelse. 
 
Kårstyrelsen yrkar 
att bifalla motionen. 

Fullmäktige beslutar 
 
att öppna upp för fri nominering till 
samhällsvetarsektionens styrelse under 
fullmäktige 1. 
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3.3 Motion – fri nominering till vice 
ordförande för naturvetarsektionens 
styrelse  
 
Föredragande: Michel Gil 
 
Michel Gil yrkar 
att Julia Cederbrant nomineras till vice 

ordförande på naturvetarsektionen. 

Kårstyrelsen yrkar 
att öppna upp för fri nominering till posten 
som vice ordförande vid 
naturvetarsektionen under fullmäktige 1. 
 
Michel Gil jämkar sig med kårstyrelsens 
yrkande.  

Fullmäktige beslutar 
 
att öppna upp för fri nominering till vice 
ordförande för naturvetarsektionens styrelse 
under fullmäktige 1.  

   

3.4 Motion – fri nominering till IT-
sektionens styrelse 
 
Föredragande: Verena Schödl 
 
Kårstyrelsen yrkar 
att bifalla motionen.  

Fullmäktige beslutar 
 
att öppna upp för fri nominering till IT-
sektionens styrelse under fullmäktige 1. 

   

3.5 Motion – öppna upp för fri nominering 
 
Föredragande: Kårstyrelsen 

Fullmäktige beslutar 
 
att öppna upp för fri nominering till 
kårstyrelsen under fullmäktige 1.  
 
att öppna upp för fri nominering till 
valnämnden under fullmäktige 1.  
 
att öppna upp för fri nominering till 
valberedningen under fullmäktige 1.  
 
att öppna upp för fri nominering till 
fullmäktiges arbetsmiljöutskott under 
fullmäktige 1.  

   

3.6 Konkretiserad verksamhetsplan 18/19 
 
Föredragande: Kårstyrelsen 

Henrik Moldén frågar kring punkt 3.2 -  
”Kritiskt granska och utvärdera vårt 
deltagande i och vårt ekonomiska stöd till 
GFS”. 
 
Kårstyrelsen svarar att punkten inte innebär 
att Göta studentkår vill gå ur GFS. 
  
Linnéa Carlsson frågar kring arbetsgruppen 
för Studenternas hus.  
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Kårstyrelsen svarar att det finns en intern 
arbetsgrupp för studenternas hus inom Göta 
studentkår som består av Axel Andersson, 
Anneli Arohlén, Patrik Andersson, Verena 
Schödl och Malin Flyckt.  
 
Nico Hengst frågar kring punkt 1.6. Nico är 
emot att det är stora prisskillnader mellan 
medlemmar och icke medlemmar under 
event.  
 
Kårstyrelsen förtydligar att det behöver vara 
samma prisskillnad för medlemmar vs icke 
medlemmar för alla sektioner. Vidare vill de 
heltidsarvoderade inom Göta studentkår 
skapa fler och större medlemsförmåner 
vilket delvis kan innebära en prisskillnad 
mellan event men också andra typer av 
förmåner.  
 
Fullmäktige beslutar 
 
att godkänna den konkretiserade 
verksamhetsplan 18/19.  

   

3.7 Fokusfrågan samt projektplan  
 
Föredragande: Elin Gunnarsson 
 
Kårstyrelsens yrkar 
att godkänna projektplanen för 
fokusfrågan.  
 

Henrik Moldén frågar hur heltidsarvoderade 
tänker kring att det nu är en tvåårig 
fokusfråga.  
 
Elin svarar att projektplanen i första hand 
syftar till höstterminen och verksamhetsåret 
18/19. 
 
Fullmäktige beslutar 
 
att godkänna projektplanen för fokusfrågan. 

   

3.8 GUS definition av studieplatser 
 
Föredragande: Kårstyrelsen 
 
Kårstyrelsen yrkar  
att anta GUS definition av studieplatser.  

Fullmäktige beslutar 
 
att anta GUS definition av studieplatser.  

   

3.9 Förnyelse av kårföreningsstatus 
Marxistiska studenter Göteborg 
 
Föredragande: Kårstyrelsen 
 

Håkan Bernhardsson föredrar sitt tidigare 
utskickade utlåtande i frågan. 
 
Fullmäktige diskuterar frågan. 
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Kårstyrelsen drar tillbaka sitt 
ursprungsyrkande.  
 
Kårstyrelsens yrkar 
att bordlägga beslutet om förnyandet av 
marxistiska studenters 
kårföreningsstatusstatus till 
verksamhetsåret 2018/19 andra 
fullmäktigesammanträde. 
 
att förlänga Marxistiska studenters 
kårföreningsstatus för verksamhetsåret 
18/19 att gälla till verksamhetsåret 
2018/19 andra fullmäktigesammanträde. 
 
Håkan Bernhardsson yrkar 
att bevilja Marxistiska studenter 
Göteborgs ansökan om förnyad 
kårföreningsstatus. 
 
Fredrik från Marxistiska studenter yrkar 
att Marxistiska studenter Göteborgs 
kårföreningsstatus förnyas.  
 
Linnéa Carlsson yrkar  
att bifalla Marxistiska Studenter 
Göteborgs ansökan om förnyad 
kårföreningsstatus. 
 
Linnéa Carlsson gör ett tilläggsyrkande på 
sitt ursprungsyrkande: 
att tilldela Kårstyrelsen uppgiften att 
formulera tydliga regler som alla 
kårföreningarna ska följa. 
 
Fredrik från Marxistiska studenter 
Göteborg och Håkan Bernhardsson 
jämkar sig med Linnéa Carlssons 
yrkande.  
 

Mötesordförande informerar om att vi nu 
inför talartid.  
Första talarlista – 1 min. 
Andra Talarlistan – 30 sek. 
 
Marxistiska studenter önskar ett 
förtydligande från Kårstyrelsen kring på vilka 
grunder deras kårföreningsstatus ifrågasätts.  
 
Axel Andersson sakupplyser att regler för 
kårföreningar ändrades under 
verksamhetsåret 17/18. 
 
Axel Andersson förtydligar kring skillnaden 
med att vara en kårförening under Göta 
studentkår och vara en förening vid 
Göteborgs universitet. 
 
Marxistiska studenter frågar efter konkreta 
exempel på när de brutit mot reglerna.  
 
Erik Liberg upplyser om ett exempel på när 
regler inte följs. Exempel: Götamässan då 
representanter från Marxistiska studenter 
Göteborg delade ut flygblad ute på golvet 
och utanför lokalen vilket inte var tillåtet.  
 
Vidare diskussion förs.  
 
ORDNINGSFRÅGA I 
Axel Andersson yrkar på att ta en 10 
minuters paus efter punkt 3.9.  
 
Fullmäktige beslutar  
 
att bifalla Axel Anderssons yrkande.  
 
ORDNINGSFRÅGA II 
Linnéa Carlsson yrkar på streck i debatten. 
 
Fullmäktig beslutar 
 
att bifalla Linnéa Carlssons yrkande.  
 
ORDNINGSFRÅGA III  
Henrik Moldén yrkar på sluten omröstning 
under punkt 3.9. 
 
Fullmäktige beslutar 
 
att bifalla Henrik Moldéns yrkande om sluten 
omröstning under punkt 3.9 
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Mötet adjungeras till 18:55.  
Mötet öppnas igen 18:56. 
 
Håkan Bernhardsson ställer sig bakom 
Linnéa Carlssons yrkande.  
 
Fullmäktige beslutar 
 
att avslå kårstyrelsens yrkande om 
bordläggning av förnyelsen av Marxistiska 
studenter Göteborgs kårföreningsstatus  
 
Fullmäktige beslutar 
 
att bifalla Linnéa Carlssons yrkande om att 
ge Marxistiska studenter förnyad 
kårföreningsstatus.   
 
*Henrik Moldén reserverar sig mot beslutet. 
 
ORDNINGSFRÅGA IV 
Erik Liberg yrkar på öppen votering under 
röstning om Linnéa Carlssons 
tilläggsyrkande.  
 
Fullmäktige beslutar 
 
att bifalla Erik Libergs yrkande.  
 
Fullmäktige beslutar 
 
att bifalla Linnéa Carlssons tilläggsyrkande 
om att formulera tydliga regler som alla 
kårföreningar skall följa.  
 
Mötet adjungeras till 19:40. 

   

3.10 Proposition – stadgeändring Göta 
studentkårs råd – första läsningen  
 
Föredragande: Kårstyrelsen 
 
Kårstyrelsen yrkar 
att ändra från ”Rådens väsen 7:1, Göta 
studentkårs råd är organ för samverkan 
och samråd mellan kårstyrelsen och 
sektionerna. 
Kårens råd är: 

- Ledningsrådet 
- Utbildningsrådet 

Mötet öppnas igen 19:50.  
 
Fullmäktige beslutar 
 
att ta alla besluten under 3.10 i klump.  
 
Fullmäktige beslutar 
 
att bifalla kårstyrelsens samtliga yrkanden. 
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- Studiesociala rådet” 
 

Till: ”Rådens väsen 7:1, Göta studentkårs 
råd är organ för samverkan och samråd 
mellan kårstyrelsen och sektionerna samt 
att behandla strategiska frågor inom Göta 
studentkår”.  

 
att ändra från ”Sammansättning 7:2, 
Råden består av en ledamot utsedd av 
kårstyrelsen och minst en ledamot utsedd 
av varje sektionsstyrelse. Kårstyrelsens 
representant är ordförande i rådet”. 
 
Till: ”Skapandet av råd 7:2, Kårstyrelsen 
har rätt att skapa råd. Råden skapas vid 
behov av extra samverkan inom frågor 
som rör hela verksamheten”.   

 
att ändra från ”Kallelse 7:3, Rådet 
sammanträder på kallelse av rådets 
ordförande”. 
 
Till: ”Sammansättning 7:3, Rådens 
sammansättning bestäms av kårstyrelsen. 
Minst en ledamot från varje sektion samt 
kårstyrelsen rekommenderas, beroende 
på rådets syfte kan detta undantas från”.  

 
att ändra från ”Rådens arbetsordning 7:4, 
Varje råd ska upprätta en egen 
arbetsordning”.  
 
Till: ”Kallelse 7:4, Rådet sammanträder på 
kallelse av rådets ordförande”.  
 
att ändra från ”Ledningsrådet 7:5, 
Ledningsrådet är ett organ för samverkan 
och samråd mellan kårstyrelsen och 
sektionerna i frågor som rör övergripande 
verksamhet och ärenden”.  
 
Till: ”Rådens arbetsordning 7:5, Varje råd 
ska upprätta en egen arbetsordning”.  
 
att stryka ”Utbildningsrådet 7:6, 
Utbildningsrådet är ett organ för 
samverkan och samråd mellan 
kårstyrelsen och sektionerna i frågor som 
rör de representerade studenterna och 
medlemmarnas utbildning”.  
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att stryka ”Studiesociala rådet 7:7, 
Studiesociala rådet är ett organ för 
samverkan och samråd mellan 
kårstyrelsen och sektionerna i frågor som 
rör medlemmarnas studiesociala 
situation”.  
 
att stryka raden ”Utse sektionernas 
representanter i ledningsrådet, 
utbildningsrådet samt studiesociala rådet” 
under 6:6.  
 
Axel Andersson yrkar  
att ta alla att-satser i klump.  

   

3.11 Uppdragstagarpolicyn  
 
Föredragande: Kårstyrelsen 
 
Kårstyrelsen yrkar  
att bifalla uppdragstagarpolicyn  
 
Kårstyrelsen yrkar  
att stryka sista meningen i stycket 
”Frånvaro vid sjukdom”. 
 
Erik Liberg yrkar på  
att byta ut ordet ”anställa” till ”arvodera” i 
sista meningen i stycket ”Frånvaro vid 
sjukdom” 
 
Kårstyrelsen jämkar sig med Erik Libergs 
förslag.  

Fullmäktige beslutar 
 
att bifalla Erik Libergs yrkande. 
 
Fullmäktige beslutar 
 
att bifalla uppdragstagarpolicyn med 
ändringar. 

   

3.12 Motion – Uppdatera valberedningens 
arbetsordning 
 
Föredragande: Ludvig Lindblom, Piroska 
Osváth 
 
Ludvig Lindblom och Piroska Osváth yrkar 
to make the editorial change of “svara” to 
“svarar” in Valberedningens 
Arbetsordning. 
 
to change the text in the fifth point of the 
order of operations from “kön” to 
“kön/könsuttryck/könsidentitet” in 
accordance with the 
Likabehandlingspolicy. 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att inte bifalla “to change the text in the fifth 
point of the order of operations from “kön” to 
“kön/könsuttryck/könsidentitet” in 
accordance with the Likabehandlingspolicy.” 
 
Fullmäktige beslutar  
 
att bifalla Anneli Arohléns yrkande. 
 
Fullmäktige beslutar  
 
att bifalla alla övriga ursprungsyrkanden från 
motionärerna. 
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to add an additional point to 
Valberedningens Arbetsordning which 
reads as follows: “Valberedningen skall i 
sitt utlåtande till Fullmäktige presentera 
både förordade kandidater och övriga 
kandidater. 
 
to structure Valberedningens 
Arbetsordning according to the layout in 
Appendix 1, to make it easy to read and 
understand. 
 
Anneli Arohlén yrkar  
att ända från “to change the text in the 
fifth point of the order of operations from 
“kön” to “kön/könsuttryck/könsidentitet” in 
accordance with the 
Likabehandlingspolicy”. 
 
Till: “to change the text in the fifth point of 
the order of operations from “kön” to 
“Könsidentitet, könsöverskridande 
identitet och/eller uttryck” in accordance 
with the Likabehandlingspolicy.  

   

3.13 Motion – stadgerevidering 
 
Föredragande: Jesper Anttila  
 
Jesper Anttila yrkar 
att stryka punkterna § 5.13 
Kårordförandes uppgift, §5.14 Vice 
kårordförande med ansvar för 
utbildningsfrågor samt §5.15 Vice 
kårordförande med ansvar för 
studiesociala frågor i Göta studentkårs 
stadga.  
 
att anse ändringen vara redaktionell. 
 
att under rubriken ”Fullmäktige beslutar 
om…” i Göta studentkårs 
delegationsordning lägga till 
”Arbetsbeskrivningar för Göta studentkårs 
presidium”.  

Fullmäktige beslutar 
 
att bifalla första att-satsen. 
 
Fullmäktige beslutar 
 
att anse ändringen vara redaktionell. 
 
Fullmäktige beslutar 
 
att under rubriken ”Fullmäktige beslutar 
om…” i Göta studentkårs delegationsordning 
lägga till ”Arbetsbeskrivningar för Göta 
studentkårs presidium”. 

   

3.14 Fullmäktiges arbetsordning  
 
Föredragande: Kårstyrelsen 
 
Kårstyrelsen föreslår fullmäktige 

Fullmäktige beslutar 
 
att anta Fullmäktiges arbetsordning för 
verksamhetsåret 2018/19 i sin helhet. 
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4 Valärenden   

   

4.1 Val till humanistsektionens styrelse  
 
Föredragande: Kårstyrelsen  
 
Julia Nyberg nominerar 
Johanna Helldén, Nadja Skoglund och 
Emma Backelin till humanistsektionens 
styrelse. 

ORDNINGSFRÅGA V 
Erik Liberg yrkar att ha öppen votering under 
punkt 4.1.  
 
Fullmäktige beslutar 
 
att ha öppen votering under val till 
humanistsektionens styrelse. 
 
Fullmäktige beslutar 
 
att beslutet att ha öppen votering är enhälligt. 
 
Fullmäktige beslutar  
 
att välja Johanna Helldén till 
humanistsektionens styrelse. 
 
att välja Nadja Skoglund till 
humanistsektionens styrelse.  
 
att välja Emma Backelin till 
humanisektionens styrelse. 

   

4.2 Val till samhällsvetarsektionens 
styrelse 
 
Föredragande: Kårstyrelsen 
 
Elin Gunnarsson nominerar Ludvig 
Angsell Hjelm till ledamot i 
Samhällsvetarsektionens styrelse. 

ORDNINGSFRÅGA VI 
Sara Ben Maaouia yrkar att ha öppen 
votering under valet till 
samhällsvetarsektionens styrelse. 
 
Fullmäktige beslutar 
 

 

att anta Fullmäktiges arbetsordning för 

verksamhetsåret 2018/19 i sin helhet. 

   

3.15 Fastställande av Per Capsulam beslut – 
Val till Göta studentkårs presidium 
18/19 
 
Föredragande: Kårstyrelsen  
 
Kårstyrelsen yrkar 
att fastställa per capsulam beslut 180517 
– Val till Göta studentkårs presidium VÅ 
18/19. 

Fullmäktige beslutar 
 
att fastställa Per Capsulam beslut 180517 – 
Val till Göta studentkårs presidium VÅ 18/19.  
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att ha öppen votering under valet till 
samhällsvetarsektionens styrelse.  
 
Fullmäktige beslutar 
 
att beslutet att ha öppen votering är enhälligt. 
 
Fullmäktige beslutar  
 
att välja Ludvig Angsell Hjelm till ledamot i 
samhällsvetarsektionens styrelse. 

   

4.3 Val till vice ordförande för 
naturvetarsektionen 
 
Föredragande: Kårstyrelsen 
 
Axel Andersson nominerar Julia 
Cederbrant till vice ordförande för 
naturvetarsektionen.  

ORDNINGSFRÅGA VII 
Erik Liberg yrkar att ha öppen votering under 
valet till vice ordförande för 
naturvetarsektionen. 
 
Fullmäktige beslutar  
 
att ha öppen votering under valet till vice 
ordförande för naturvetarsektionen.  
 
Fullmäktige beslutar 
 
att beslutet att ha öppen votering är enhälligt. 
 
Fullmäktige beslutar 
 
att välja Julia Cederbrant till vice ordförande 
för naturvetarsektionen. 

   

4.4 Val till IT-sektionens styrelse 
 
Föredragande: Kårstyrelse 
 
Verena Schödl nominerar: 
 
Johnny Hamnesjö till vice ordförande för 
IT-sektionen. 
 
Alena Seredko till ledamot i IT-sektionens 
styrelse. 
 
Stefano De Romanis till ledamot i IT-
sektionens styrelse. 
 
Snezhina Racheva till ledamot I IT-
sektionens styrelse. 
 
 
 

Mötet adjungeras till 21:00. 
 
Mötet öppnas igen 21:00. 
 
ORDNINGSFRÅGA VIII 
Erik Liberg yrkar att ha öppen votering under 
valet till IT-sektionens styrelse. 
 
Fullmäktige beslutar 
 
att ha öppen votering under valet till IT-
sektionens styrelse.  
 
Fullmäktige beslutar 
 
att beslutet att ha öppen votering är enhälligt. 
 
Fullmäktige beslutar 
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att välja Johnny Hamnesjö till vice 
ordförande för IT-sektionen. 
 
att välja Stefano De Romanis till ledamot i IT-
sektionens styrelse. 
 
att välja Alena Seredko till ledamot i IT-
sektionens styrelse. 
 
att välja Snezhina Racheva till ledamot I IT-
sektionens styrelse.  

   

4.5 Val till fullmäktiges arbetsmiljöutskott 
 
Föredragande: Kårstyrelsen 
 
Linnéa Carlsson nominerar sig själv. 
 
Nico Hengst nominerar sig själv. 
 
Erik Liberg yrkar  
att ha fri nominering till fullmäktiges 
arbetsmiljöutskott fram till och med 
fullmäktigesammanträde 2 som äger rum 
2018-10-29.  
 

ORDNINGSFRÅGA IX 
Sara Ben Maaouia yrkar att ha öppen 
votering i valet av Linnéa Carlsson till 
fullmäktiges arbetsmiljöutskott. 
 
Linnéa Carlsson justerar ut sig. 
Röstlängden består nu av 6 personer.  
 
Fullmäktige beslutar 
 
att ha öppen votering i valet av Linnéa 
Carlsson till fullmäktiges arbetsmiljöutskott. 
 
Fullmäktige beslutar 
 
att beslutet att ha öppen votering är enhälligt.  
 
Fullmäktige beslutar 
 
att välja Linnéa Carlsson till fullmäktiges 
arbetsmiljöutskott.  
 
Linnéa Carlson justerar in sig. 
Röstlängden består nu av 7 personer 
 
ORDNINGSFRÅGA X 
Sara Ben Maaouia yrkar att ha öppen 
votering i valet av Nico Hengst till 
fullmäktiges arbetsmiljöutskott.  
 
Nico Hengst justerar ut sig. 
Röstlängden består nu av 6 personer.  
 
Fullmäktige beslutar 
 
att ha öppen votering i valet av Nico Hengst 
till fullmäktiges arbetsmiljöutskott. 
 
Fullmäktige beslutar 
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att beslutet att ha öppen votering är enhälligt.  
 
Fullmäktige beslutar 
 
att välja Nico Hengst till fullmäktiges 
arbetsmiljöutskott.  
 
Nico Hengst justerar in sig. 
Röstlängden består nu av 7 personer. 
 
Fullmäktige beslutar 
 
att ha fri nominering till fullmäktiges 
arbetsmiljöutskott fram till 
fullmäktigesammanträde 2 som äger rum 
2018-10-29.  
 
ORDNINGSFRÅGA XI 
Kårstyrelsen yrkar på att öppna upp punkt 
1.8 ”godkännande av föredragningslistan”.  
 
Fullmäktige beslutar 
 
att bifalla kårstyrelsens yrkande.  

   

1.8 Godkännande av föredragningslistan  
 
Föredragande: Kårstyrelsen 
 
Kårstyrelsen yrkar  
att lägga till punkt 4.6 ”Val till 
kårstyrelsen”. 
 
att lägga till Punkt 4.7 ”Val till 
valnämnden”. 
 
att lägga till Punkt 4.8 ”Val till 
valberedningen”. 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga till punkt 4.6 ”Val till kårstyrelsen”. 
 
Fullmäktige beslutar 
 
att lägga till punkt 4.7 ”Val till valnämnden”. 
 
Fullmäktige beslutar  
 
att lägga till punkt 4.8 ”Val till 
valberedningen". 
 
Fullmäktige beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan i sin helhet. 

   

4.6 Val till kårstyrelsen 
 
Föredragande: Kårstyrelsen 
 
Julia Nyberg nominerar Jonathan 
Larsson. 

ORDNINGSFRÅGA XII 
Linnéa Carlson yrkar att ha öppen votering i 
val till kårstyrelsen.   
 
Fullmäktige beslutar 
 
att ha öppen votering i val till kårstyrelsen. 
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Fullmäktige beslutar 
 
att beslutet om öppen votering är enhälligt.  
 
Fullmäktige beslutar  
 
att välja Jonathan Larsson till ledamot i 
kårstyrelsen 2018/19. 

   

4.7 Val till valnämnden  
 
Föredragande: Kårstyrelsen 
 
Sara Bergh är nominerad.  
 
 

ORDNINGSFRÅGA XIII 
Erik Liberg yrkar på att ha öppen votering 
under resterande val under hela punkt 4. 
 
Fullmäktige beslutar  
 
att ha öppen votering under resterande val 
under hela punkt 4. 
 
Fullmäktige beslutar 
 
att beslutet om öppen votering är enhälligt. 
 
Erik Liberg justerar ut sig under val till 
valnämnden.  
Röstlängden består nu av 6 ledamöter.  
 
Fullmäktige beslutar 
 
att välja Sara Bergh till valnämnden.  
 
Erik Liberg justerar in sig. 
Röstlängden består nu av 7 ledamöter.  

   

4.8 Val till valberedningen 
 
Erik Liberg nominerar sig själv.  
 
Nico Hengst nominerar 
Arvid Ödman. 
 
Anneli Arohlén yrkar 
att ha fri nominering till valberedningen 
fram till och med fullmäktigesammanträde 
2 som äger rum 2018-10-29.  

Erik Liberg justerar ut sig. 
Röstlängden består nu av 6 ledamöter.  
 
Fullmäktige beslutar  
 
att välja Erik Liberg till valberedningen.  
 
Erik Liberg justerar in sig. 
Röstlängden består nu av 7 ledamöter. 
 
Fullmäktige beslutar  
 
att välja Arvid Ödman till valberedningen. 
 
Fullmäktige beslutar 
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att ha fri nominering till valberedningen fram 
till och med fullmäktigesammanträde 2 som 
äger rum 2018-10-29.  

 
 

5 
 

5.1 

Diskussionsärenden 
 
Alkoholtillstånd på Kårkällaren  
 
Henrik Moldén önskar veta mer om hur 
det går med alkoholtillståndet på 
Kårkällaren. 
 
Kårstyrelsen informerar om att det nu är 
nya rutiner kring hur man får 
serveringstillstånd av 
tillståndsmyndigheten. Exempelvis måste 
det nu finnas en brandskyddsplan vilket 
man nu inte kan hitta. Det borde finnas en 
från 2011 men den har hittills inte blivit 
funnen. Varken Göteborgs universitet eller 
Platzer har hittat någon som är gjord 
senare än 2006. Platzer har formellt 
ansvar för att det finns en 
brandskyddsplan för huset, men även 
Göteborgs universitet har ansvar i frågan 
då de sålt huset utan en 
brandskyddsbeskrivning. Göta studentkår 
har nu lagt ut pengar för att skapa en 
utrymningsplan för att skynda på 
processen.  
 
Centrala presidiet har varit i kontakt med 
Campus Vasa och rektor kring 
problematiken med tillståndet. 
Det centrala presidiet har en nära kontakt 
med en representant för Pub- och 
eventkommittén som också driver frågan 
så mycket hen bara kan. 
 
Det som även gör att serveringstillståndet 
dröjer är att tillståndsmyndigheten nu ser 
över studentpubarna i Göteborg. Bland 
annat ligger det i luften att vi i framtiden 
endast kommer att kunna ha medlemmar i 
puben, istället som det är idag – att alla 
medlemmar får ta med sig en gäst in – 
vilket skulle vara problematiskt för 
Kårkällarens verksamhet och också göra 
att tillståndet blir försenat.  
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6 Övriga frågor  
   
   
7 
 

7.1 
 
 

 
 

7.2 

Mötets avslutande  
 
Mötesutvärdering 
 
Mötesutvärdering sker.  
 
 
Mötets avslutande  
 
Jonathan Thor avslutar mötet klockan 
22:15. 

 

 

   
Mötesordförande  Mötessekreterare 

 
 
 

  

[Jonathan Thor]  [Anneli Arohlén] 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 

 
 
 

  

[Erik Liberg]  [Linnéa Carlsson] 

 

Det sista som presidiet hört från ansvariga 
i frågan är att det är uppe hos högst 
uppsatt person inom Göteborgs 
universitet som är ansvarig för 
avledningen som driver dessa frågor, och 
att det skall försöka lösas på bästa sätt 
och så skyndsamt som möjligt. En tvist 
mellan Göteborgs universitet och Platzer 
om vem som i faktum har ansvar i frågan 
kan också bidra till att processen blir 
långsammare.  
 
Pub- och event skulle gärna vilja ha en 
inbjudan till Fullmäktige om en fråga om 
alkoholtillståndet i Kårkällaren tas upp.  
 
Fullmäktige beslutar  
 
att lägga diskussionspunkten till 
handlingarna. 


