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Fullmäktige 5 verksamhetsåret 2016/17 
 

 
Datum: 2017-03-20 
Tid: 
Plats: 

Kl. 17:14 
Lingsalen 

Kallade: Göta studentkårs fullmäktige 
Kallelse@gota.gu.se 

Närvarande: Linn Ullström*, Anneli Arohlén*, Elvis Leinonen, Erik Liberg, Rasmus Jonsson, 

Kristina Svedberg, Martin Schiölde, Sofia Ahlberg, Felix Quist, Jonathan Thor, Axel 

Andersson, Ellinor Alvesson, Sara Bergh, Håkan Bernhardsson 

 
 * = Röstberättigad 

 
§ Ärende Beslut/åtgärd 

 
1 Preliminärer       
   

1.1 Mötets öppnande och behöriga utlysande Håkan Bernhardsson öppnar mötet klockan 
17:14 
Fullmäktige beslutar 
 
att anse mötet behörigen utlyst. 

   
1.2 Val av mötesordförande Fullmäktige beslutar 

 
att välja Håkan Bernhardsson till 
mötesordförande 

   
1.3 Val av mötessekreterare Fullmäktige beslutar 

 
att välja Axel Andersson till 
mötessekreterare 

   
1.4 Val av rösträknare samt justering av 

protokoll 
Fullmäktige beslutar 
 
att välja Linn Ullström och Kristina Svedberg 
till protokolljusterare tillika rösträknare 

   
1.5 Avsägelser och fyllnadsval 

 
Följande avsägelser har inkommit 
Carolina Mildgrin 
Verksamhetsrevisor 16/17 

Fullmäktige beslutar 
 
att anse punkten behandlad 

   
1.6 Justering av röstlängd Fullmäktige beslutar 

 
att fastställa röstlängden till 7 st. 
röstberättigade ledamöter. 

   
1.7 Adjungeringar Fullmäktige beslutar 
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att hålla öppet möte 

   
1.8 Godkännande av föredragningslistan 

 
Kårstyrelsen påpekar att punkt 4.1 
Kvartalsrapporten inte är ett 
beslutsärende och bör flyttas till rapporter 
och bli en ny punkt, 2.2.  
 
Felix Quist väljer att lägga ner sin motion 
4.5, ”Arvodera posten vice-ordförande vid 
Göta studentkårs IT-sektion”. 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att flytta punkt 4.1 Kvartalsrapporten flyttas 
till under rapporter, blir till punkt 2.2, samt 
stryka punkt 4.5 och godkänna 
föredragningslistan.  

 
 

 
 

2 Rapporter        
   

2.1 Arvoderaderapporter  
 Arvoderaderapporter 

 
Centrala presidiets rapport skickades ut 
sent och redovisades muntligt under 
mötet. 
 
Åsikter om att arvoderaderapporter bör 
likna varandra mer kommer fram. 
 
Frågan om läget på samsek ställs till 
kårstyrelsen och kårstyrelsen redovisar för 
hur Linus jobbar och hur de stöder honom. 

 
Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporterna till handlingarna 

   
2.2 Kvartalsrapport 

 
Erika redovisar för Göta studentkårs 
kvartalsrapport och nämner att de gjort 
prognoser för framtida ekonomi.  
 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga kvartalsrapporten till handlingarna. 

3 Val  
   

3.1 Val till valberedningen  
 Kårstyrelsens förslag till valnämnd är:  

Jesper Önesand och Liv Edman 
 
Rasmus Jonsson samt kårstyrelsen yrkar 
på fri nominering till val till 
valberedningen. 
 
De namn som kommit fram under den fria 

Fullmäktige beslutar 
 
att öppna för fri nominering fram till valet 
 
att auktionera mötet till klockan 18:12 
 
att Fullmäktige röstar om kårstyrelsens 
förslag till beslut i klump  
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4 Beslutsärenden  

   

4.1 Revidering av budget 
 
Erika redovisar för punkten. 

Fullmäktige beslutar 
 
att revidera budgeten i enlighet med förslaget 

   

4.2 Ansökan om kårföreningsstatus 
 
Det påpekas under diskussion att vissa 
årsmötesprotokoll saknar underskrift samt 
datum.  
 
Kårstyrelsen yrkar på: ge förnyad 
kårföreningsstatus till kogsex, systemsex 
och globala studier med förbehåll att 
kogsex och systemsex inkommer med 
underskrivna protokoll till nästkommande 
fullmäktige 

Fullmäktige beslutar 
 
att ge förnyad kårföreningsstatus till kogsex, 
systemsex och globala studier med förbehåll 
att kogsex och systemsex inkommer med 
underskrivna protokoll till nästkommande 
fullmäktige 

    

4.4 Motion: Revidering av IT-sektionens 
budget  
 
Felix redovisar för motionen och Ellinor 
ger kårstyrelsens förslag till beslut, vilket 
är att godkänna förändringen.  

Fullmäktige beslutar 
 
att flytta 500 kr ifrån budgetpost 
”Möteskostnader” till ”Tryck- och 
kopieringskostnader”. 
 
att flytta 2000 kr ifrån budgetpost ”Projekt” till 
Övriga äskningar. 

   

 

nomineringen är: Emelie Carlson, Jessica 
Carlson, Joel Andersson och Mina 
Bourgström. 
 
Erik Liberg yrkar på att auktionera mötet 
fem minuter 
 
Rävlistan yrkar: 
att Fullmäktige röstar om kårstyrelsens 
förslag till beslut i klump  
att sedan med ja/nej tar ställning till de 
fyra övriga nominerade. 
 
Erik Liberg yrkar: 
Att fullmäktige röstar om kårstyrelsens 
förslag till beslut genom öppen röstning 
genom acklamation. 
 
 

att sedan med ja/nej tar ställning till de fyra 
övriga nominerade. 
 
att fullmäktige röstar om kårstyrelsens 
förslag till beslut genom öppen röstning 
genom acklamation 
 
att välja Liv Edman, Jesper Önesand till 
valberedningen 
 
att välja Mina Bourgström och Joel 
Andersson till valberedningen 

5 Diskussionsärenden  
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6 Mötets avslutande  

   

6.1 Mötesutvärdering 
 
Håkan redovisar lite talarstatistik där 
personer med pronomen hon talade 34 
gånger och personer med pronomen han 
talade 50 gånger. 

Mötesutvärdering sker. 

   

6.2 Mötets avslutande Håkan avlutar mötet klockan 19:13 

 

   
Mötesordförande  Mötessekreterare 

 
 
 

  

Håkan Bernhardsson  Axel Andersson 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 

 
 
 

  

Linn Ullström  Kristina Svedberg 

 

 
5.1 

 
Inga diskussionsärenden inkomna 

 
Fullmäktige beslutar 
 
att lämna punkten 


