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Fullmäktigeprotokoll
Konstituerande fullmäktige verksamhetsåret 2015/16

Datum:
Tid:
Plats:
Kallade:
Närvarande:

2015-04-18 samt 2015-04-19
Kl. 14.00 – 21:30, 13.00 – 21:30
Konstbiblioteket, HDK (Högskolan för design och konsthantverk) Kristinelundsgatan
6.
Göta studentkårs fullmäktige
Se separat närvarolista (bilaga 1)

§

Ärende

§1

Preliminärer

§1.1

Beslut/åtgärd

Mötets öppnande och behöriga
utlysande

Fullmäktige beslutar
att förklara mötet öppnat.

Daniel Brandt öppnar mötet klockan
14:00
§1.2

Val av mötesordförande

Fullmäktige beslutar
att välja Tobias Olausson till
mötesordförande.
Inadjungerad med yrkanderätt

§1.3

Val av mötessekreterare

Fullmäktige beslutar
att välja Matilda Nordh till mötessekreterare.

§1.4

Val av justerare tillika rösträknare
och justering av protokoll

Fullmäktige beslutar
att välja Paulina Andersson och Mattias
Byström till justerare tillika rösträknare samt
att justering av protokoll skall ske senast
2015-05-10 .

§1.5

§1.6

Avsägelse och fyllnadsval

Fullmäktige beslutar

Inga avsägelser har inkommit

att lämna punkten

Justering av röstlängd
Fullmäktige befinns beslutsmässigt.
Röstlängden justeras och 22 av 27
ledamöter är närvarande.
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§1.7

§1.8

Adjungeringar

Fullmäktige beslutar

Kårstyrelsen yrkar på öppet möte.

att mötet ska vara öppet.

Godkännande av
föredragningslistan

Fullmäktige beslutar
Att lägga till punkten §1.10 ”Fri nominering”

Tobias Olausson (mötesordf) yrkar att
lägga till punkt §1.10 ”Fri nominering”
Tobias Olausson (mötesordf) föreslår
att flytta §2.7 och §2.8 till efter §5.2
Thor Khashayor Solehi (Nemesislistan) yrkar flytta §3.8 till efter §2.8
§1.9

Att inte flytta 2.7
Att flytta §3.8 till §3.1
Att fastslå dagordningen med ovanstående
ändringar

Sluttid i dag

Fullmäktige beslutar

Tobias Olausson (mötesordf) yrkar
att sikta på sluttiden 21:30 under
lördagen den 18/4-2015

Att sätta sluttiden till 21:30 lördagen 18/42015

Eric Insulah (FOF-listan) yrkar på fri
nominering till vakanta poster till 23:59
2015-04-18

Att tillåta fri nominering på de platser
valberedningen föreslagit vakans på till 23:59
2015-04-18

Ellen Fast justerar ut ut sig 14:20,
röstlängden justeras från 22 till 21
ledamöter
§2
§ 2.1

Beslutsärenden
Motion PIK 3 ”Om tillägg i
arbetsordningen”
Aria Nakhei föredrar punkten
Åsa Hansson (KS) föredrar
kårstyrelsens motionssvar
PIK-listan jämkar sig med kårstyrelsen

§ 2.1.1

Fullmäktige beslutar
Att ändra punkt 6.2 i fullmäktiges
arbetsordning till följande ”Vid personval
gäller att kandidater som är valbara, efter
presentation och frågor, avlägsnar sig från
möteslokalen under eventuell diskussion
samt under omröstning men äger rätt att
närvara då resultat av omröstning
förkunnas”

Motion PIK 3 ”Om tillägg i
arbetsordningen”

Fullmäktige beslutar

Eric Insulahn föredrar punkten

Att 1.2 byts ut mot ”1.2 Fullmäktige fattar
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Åsa Hansson (KS) föredrar
kårstyrelsen motionssvar
Tobias Olausson öppnar upp för frågor
PIK-listan yrkar att meningen i 7.1
ändras till ”Denna skall sedan inkomma
skriftligt inom 10 veckodagar efter
mötets avslutande”
FOF jämkar sig med PIK-listans förslag
om 10 dagar
PIK lägger ner sina röster på val kring
5.2

endast beslut i de beslutsfrågor som funnits
utsända i handlingarna till fullmäktige.
Således kan fullmäktige inte fatta bindande
beslut i andra tillkommande ärenden så som
diskussionsärenden eller övriga frågor”
Att 1.3 byts ut mot ”1.3 Medlem som önskar
ta upp en motion, interpellation eller skriftlig
fråga på föredragningslistan ska anmäla
detta skriftligen till kårordförande senast 15
veckodagar innan fullmäktiges sammanträde
(...)”
Att bifalla motionärernas förslag 3.3
Att meningen i 3.3 ”Apostrofering efter
streck i debatten är inte tillåten, inte heller
replik” byts ut mot meningen ”Om
apostrofering sker efter streck i debatten
tillåts repliksskifte”
Att avslå 5.2-förslaget
Att meningen i 7.1 ”Denna ska sedan
inkomma skriftlig innan mötets avslutande”
till ”Denna skall sedan inkomma skriftligt
senast 10 veckodagar efter mötets
avslutande

§ 2.1.2

Fullmäktiges arbetsordning

Fullmäktige beslutar

Åsa Hansson (KS) föredrar
arbetsordningen

att ändra fullmäktigeordförande till
mötesordförande konsekvent genom
arbetsordningen

Eric Insulahn yrkar att den
framvaskande arbetsordningen
tillämpas på konstituerande fullmäktige
18-19 april 2015
Sadi Khan justerar ut sig 15:00,
röstlängden justeras från 21 till 20
ledamöter
PIK-listan lägger ned rösterna vid
ovanstående yrkande
Eric Insulahn (FOF-listan) yrkar att
ändra fullmäktigeordförande till
mötesordförande konsekvent genom
arbetsordningen
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att den framvaskande arbetsordningen
tillämpas på konstituerande fullmäktige 1819 april 2015
att anta arbetsordningen med ovanstående
ändringar
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Kårstyrelsen yrkar på att ajournera
mötet för fika till klockan 15:20

Att ajournera mötet för fika till klockan 15:20

Mötet återupptas 15:21
§ 2.2

Medlemsavgift 2013/2014

Fullmäktige beslutar

Daniel Brandt (KS) föredrar punkten

Att fastställa kostnaden för medlemskap i
Göta studentkår till 150 sek för en termin
samt 200 SEK för två terminer

Tobias Olausson (Mötesordf) öppnar
upp för frågor och debatt
Progressiva studenter lägger ned sina
röster i §2.2
§ 2.3

Månadsarvodets storlek 15/16

Fullmäktige beslutar

Karin Bylund (KS) föredrar punkten

Att fastställa månadsarvodet för
verksamhetsåret 2015/2016 till 16 576 kronor
justerat efter KPI

Tobias Olausson öppnar upp för frågor
och debatt
Eric Insulahn (FOF-listan) justerar ut
sig under punkten. Röstlängden
justeras under punkten från 21 till 20
ledamöter
§ 2.4

Budget 15/16

Fullmäktige beslutar

Daniel Brandt (KS) föredrar punkten

Att ajournera mötet 16:30 för paus till 16:45

Tobias Olausson (Mötesordf) öppnar
upp för frågor och debatt

Att ajournera mötet från 17:01 till 17:06

Sarosh J. Nasir (Nemesis) justerar in
sig 15:45. Röstlängden justeras från 21
till 22 ledamöter
§2.4.1

§2.4.2

§2.4.3

§2.4.1 FOF-listan yrkar att posten för
information revideras upp från 130 tkr
till 180 tkr. Pengarna avses tas från
eget kapital.
§2.4.2 FOF-listan yrkar att fullmäktige
uttalar det som sin mening att det
utreds hur pub & event kan minska sina
kostnader genom ett mindre sortiment
och utbud till det som faktiskt
efterfrågas av studenterna
§2.4.3 FOF-listan yrkar att fullmäktige
uttalar det som sin mening att pub
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Att bifalla § 2.4.1
Att avslå § 2.4.2
PIK-listan valde att lägga ned rösterna
Att avslå §2.4.3
Att avslå §2.4.4
Att avslå §2.4.5
Att bifalla §2.4.6
Att bifalla §2.4.7
Att avslå §2.4.8
Att avslå §2.4.9
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&event skall generellt minska sitt utbud
i sortimentet
§2.4.4

§2.4.4 FOF-listan yrkar att fullmäktige
uttalar det som sin mening att låta
kårstyrelsen maximalt utse två
arvoderade á 25 % i fyra månader inom
ramen för SPIRA arbetsmarknadsdagar
efter samråd med
samhällsvetenskapliga sektionen. En
projektledare och en grafisk/marknadsansvarig

§2.4.5

§2.4.5 FOF-listan yrkar att
budgetposten för arbetsmarknadsdagar
under samhällsvetenskapliga sektionen
höjs till 120tkr.

§2.4.6

§2.4.6 Nemesis yrkar på att alla poster
under IT-sektionens budgetpost
”Verksamhet och politisk påverkan” ska
bli som 14/15-förslaget plus
doktorandposten. Det vill säga följande:
Arbetsmarknadsdagar 0
Möteskostnader 4000
PR/Profilmaterial 2000
Projekt 5000
Representation 2000
Sektionsverksamhet 15 000
Tryck- och kopieringskostnader 1500
Äskningar studentgrupper 6000
Övriga äskningar 3000
Äskningar doktorandråd 1218

§2.4.7

§2.4.7 Nemesis yrkar på att ”Utökade
arvoderingar” förblir som förslaget från
kårstyrelsen dvs 9571 kronor
Tobias Olausson yrkar på paus till
16:45 för möjlighet att läsa in sig på
budget-yrkanden
Mötet återupptas 16:46

§2.4.8

§ 2.4.8 Anna Jonassson (medlem)
yrkar på att budgetposten arvoderingar
ökar med 13 000 kronor
Tobias Olausson yrkar på att ajournera
mötet från 17:01 till 17:06
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§2.4.10 faller iom att §2.4.9 avslogs
Att bifalla §2.4.11
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Mötet återupptas 17:07
§2.4.9

§2.4.9 Eric Insulahn (FOF-listan) yrkar
att inrätta en post i budget som heter
”valberedningen”

§2.4.10

§2.4.10 Eric Insulahn (FOF-listan) yrkar
att posten valberedningen sätts till 15
tkr

§2.4.11

§2.4.11 Nemesis yrkar att budgeten för
alla valberdningar ska ligga under
posten ”val”
Eric Insulahn lämnar protokollsanteckning:
”Kårstyrelsen bör i framtida budgetar ta med utfall
för tidigare verksamhetsår som man presenterar i
förslag till budget samt prognostiserat utfall
gentemot budget för innevarande verksamhetsår.
Detta för att fullmäktige ska kunna sätta
budgetkostnaderna i relation till faktiskt utfall”

§ 2.6

§ 2.5

§2.5.1

§2.5.2

Besluta om intern samordning 15/16

Fullmäktige beslutar

Daniel Brandt (KS) föredrar punkten

Att bordlägga frågan till
fullmäktigesammanträde 1 verksamhetsåret
2015/2016

Verksamhetsplan 15/16

Fullmäktige beslutar

Åsa Hansson (KS) föredrar punkten

Att bifalla §2.5.1

Tobias Olausson (mötesordf) öppnar
upp för frågor och debatt i punkten

Att bifalla §2.5.2

§2.5.1 Marina Fransson (progressiva
studenter) yrkar att i
bakgrundskolumnen på Prioriterat mål
5 lägga till texten ”Göta studentkår ska
ha ett intersektionellt perspektiv och
aktivt bredda rekryteringen av
medlemmar”

Att bifalla §2.5.3
Att bifalla §2.5.4
Fof-listan reserverar sig mot beslutet

Att avslå §2.5.5
Att avslå §2.5.6

Mötet ajourneras 20:44 till 20:50

Att avslå §2.5.7

Mötet återupptas 20:51

Att bifalla 2.5.8

Sadi Khan (Nemesis) och Sarosh J
Nasir (Nemesis) justerar ut sig 20:52.
Röstlängden justeras från 23 till 22
ledamöter.

Att bifalla verksamhetsplanen §2.5 med
beslutade ändringar

§2.5.2 FOF-listan yrkar att lägga till ett
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nytt delmål 5.3 Att Göta studentkår ska
anordna fler events utanför
mottagningen
John Edström justerar ut sig under
hela punkten. Röstlängden justeras
till 21 ledamöter.
§2.5.3

§2.5.3 FOF-listan yrkar att lägga till
följande punkter under intern
organisation:
- Aktivt uppdatera styrdokument och
index.
- Utreda möjligheten till att samla
arvoderades, anställdas och
förtroendevaldas arbete i en
gemensam “moln-tjänst”.
- Ta fram en arbetsbeskrivning för de
olika förtroendevalda som finns inom
organisationen
- Göta Studentkår ska ta fram en
jämställdhetsplan för den interna
organisationen.
- Aktivt anslå FUM-beslutsprotokoll i
studentnära forum.
- Aktiv arbeta för en god intern
samordning i Göta Studentkårs
organisation.
- Främja enkla och digitala betalsätt i
kårens verksamhet.

§2.5.4

§2.5.4 FOF-listan yrkar att lägga till
följande punkt under Påverkansarbete:
- Starta kampanj angående att få fler
studieplatser

§2.5.5

§2.5.5 FOF-listan yrkar att lägga till
följande punkt under Intern arbetsmiljö:
- Starta en kampanj gentemot Göteborg
Universitet för att tillgodose en god
tillgång till eluttag främst i
undervisningssalar vid studieplatser
men även på Göteborgs Universitet i
stort

§2.5.6

§2.5.6 Anna Jonasson (medlem) yrkar
att meningen under Sociala frågor ”utse
studerande arbetsmiljöombud (SAMOs)
inom alla representerade institutioner”
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byts ut till ”utse studerande
arbetsmiljöombud inom alla
representerade arbetsmiljöområden”
§2.5.7

§2.5.7 Anna Jonasson (medlem) yrkar
att lägga till följande punkt under
Sociala frågor:
Organisera SAMOverksamheten enligt
arbetsmiljööverenskommelser

§2.5.8

§2.5.8 FOF-listan yrkar att under
Samarbetsorganisationer lägga till
följande punkt:
GFS – fylla sina poster i styrelse och
valberedning

§ 2.7

Motion PIK 1 förändring i
valordningen

Fullmäktige beslutar
Att ajournera mötet kl.18:15 till 19:15

Paulina Andersson (PIK-listan) fördrar
punkten
Eric Insulahn (FOF-listan) yrkar på att
förslaget till beslut i motionen tas i en
första läsning

Att sätta streck i debatten
Att det yrkande som inkom efter streck i
debatten ska behandlas
Att bifalla §2.7.1

Tobias Olausson öppnar upp för frågor
och debatt
Sadi Khan (Nemesis) justerar in sig
17:44. Röstlängden justeras från 22
till 23 ledamöter
§2.7.1 FOF-listan yrkar att andra attsatsen i motionen ändras till ”Om
någon eller några ledamöter ej kan
närvara vid fullmäktiges sammanträde
ersätter en suppleant den frånvarande
ledamoten. Suppleanten träder in från
den listan som ledamoten tillhör i den
turordning som är fastställd av
valnämndens protokoll”
PIK-listan jämkar sig med FOF-listans
yrkande
Tobias Olausson (mötesordf) yrkar på
att ajournerar mötet från 18:15 till 19:15
för middag
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Att bifalla §2.7 med ändringen §2.7.1
Att bifalla §2.7.2
Att anta den reviderade valordningen med
beslutade ändringar
Att ajournera mötet klockan 19:49 till 19:55
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Mötet återupptas 19:18
§2.7.2 Marina Fransson (Progressiva
studenter) yrkar att fullmäktige
anmodar att kårstyrelsen utreder hur ett
suppleant-system bör se ut
Carl Danell yrkar att punkten bordläggs
till nästa möte
Daniel Brandt (KS) yrkar på streck i
debatten
Yrkande inkom efter streck i debatten.
Tobias Olausson (mötesordf) ställer
bifall/avslag om yrkandet ändå ska
behandlas.
Eric Insulahn lägger ned sin röst
Wallace da Silvia Gomes
(#marinvetenskapgu) yrkar att enskilda
kandidater har rätt till suppleanter om
listan får rätt till suppleanter
Erik Liberg lägger ned sin röst
Att ajournera mötet till 12:00 nästkommande dag
Tobias Olausson yrkar att ajournera
mötet till 13:00 nästkommande dag
Aria Nakhei yrkar att ajournera mötet till
10:15 nästkommande dag
Erik Liberg yrkar att ajournera mötet till
12:00 nästkommande dag

Tobias Olausson öppnar mötet 12:01
söndagen 19/4
Röstlängden justeras till 18
närvarande ledamöter
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Att bifalla Thor Khashayor Solehis yrkande om
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§ 3.8

Thor Khashayor Solehi yrkar på att
flytta §3.8 före §2.8

att flytta §3.8

Val av ordförande och övriga
ledamöter av IT-sektionens styrelse

Fullmäktige beslutar

John Edström justerar ut sig under
hela §3 Valärenden. Röstlängden
justeras från 18 till 17 ledamöter.
Sektionsvalberedningen genom Rafael
Martins föredrar punkten.
Sektionsvalberedningen förordar Thor
Khashayor Salehi till ordförandeposten
för IT-sektionens styrelse.
Dijana Mujdzic, Erik Liberg och
Wallace da Silva Gomes justeras in
12:09. Röstlängden justeras från 17
till 20 ledamöter.
Sarosh J. Nasir justeras in 12:16.
Röstlängden justeras från 20 till 21
ledamöter.
Tobias Olausson föreslår att alla val där
det inte finns konkurrens om posten tas
med acklamation
Sektionsvalberedningen förordar Zoe
Sanderson-Wall till vice ordförande för
IT-sektionens styrelse
Mötet ajourneras 12:34 till 12:39
Mötet återupptas 12:39
Teresa Sokolowski lyfter sig själv till
posten som vice ordförande till vice
ordförande för IT-sektionens styrelse
Aria Nakhei yrkar på streck i debatten
Thor Khashayar Salehi lägger ned sin
röst i valet av IT-sektionens vice
ordförande
Sektionsvalberedningen förordar Zoe
Sanderson-Wall, Anna Brandin och
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Att alla val där det inte finns konkurrens om
posten tas med acklamation
Att välja Thor Khashayor Salehi till
ordförande för IT-sektionens styrelse
Att bifalla Aria Nakheis yrkande om streck i
debatten
Att välja Teresa Sokolowski till vice
ordförande för IT-sektionens styrelse
Att bifalla Eric Insulahns yrkande om att öppna
för fri nominering
Aria Nakhei reserverar sig mot beslutet
Att fastställa IT-sektionens styrelse till 7
ledamöter
Att välja Zoe Sanderson-Wall, Anna Brandin,
Felix Quist, Sarosh J Nasir och Rafael
Martins till ledamöter av IT-sektionens
styrelse.
Att flytta §3.10 före §2.8
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Felix Quist till ledamöter för ITsektionens styrelse
Eric Insulahn yrkar på att öppna upp för
fria nomineringar under §3.8
Nemesis lyfter Sarosh J Nasir och
Rafael Martins som kandidater till ITsektionens styrelse
Tobias Olausson yrkar att IT-sektionens
styrelse storlek justeras till 7 ledamöter
Nemesis och Offentliga listan yrkar på
att §3.10 flyttas till före §2.8
§ 3.10

Val av ordförande och övriga
ledamöter av
samhällsvetarsektionens styrelse
Sektionsvalberedningen förordar
Karolina Mildgrim till ordförande för
samhällsvetarsektionens styrelse
Sadi Khan (Nemesis) justerar ut sig
13:39. Röstlängden justeras från 21
till 20 ledamöter
Marina Fransson (Progressiva
studenter) yrkar på att tillåta röstning
genom länk
Eric Insulah justerar ut sig under ”val av
ordförande”. Röstlängden justeras från
20 till 19 ledamöter under valet av
ordförande.
Sektionsvalberedningen förordar
Jonathan Thor till vice ordförande för
samhällsvetarsektionens styrelse
---- lyfter Eric Insulahn till vice
ordförande för samhällsvetarsektionens
styrelse
Linneéa Hjerpe-Ekelöf lyfter sig själv till
vice ordförande för
samhällsvetarsektionens styrelse
Aria Nakhei justerar ut sig 14:52.
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Fullmäktige beslutar
Att avslå Marina Franssons yrkande om
röstning genom länk
Att välja Karolina Mildgrim till ordförande för
samhällsvetarsektionens styrelse
Att välja Jonathan Thor till vice ordförande
för samhällsvetarsektionens styrelse
Att välja Anton Rundström, Linnéa HjerpeEkelöf, Maria Hall, Fabian Melin, Mattias
Byström och Fredrik Ålund till ledamöter av
samhällsvetarsektionens styrelse.
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Röstlängden justeras från 21 till 20
ledamöter.
Sektionsvalberedningen förordar Anton
Rundström, Eric Insulahn, Linnéa
Hjerpe-Ekelöf, Maria Hall, Fabian
Melin, Mattias Byström och Fredrik
Ålund.
Eric Insulahn drar tillbaka sin
kandidatur.
Eric Insulahn justerar ut sig under valet
av ledamöter till samhällsvetenskapliga
sektionens styrelse.
Mötet ajourneras 14:55 till 15:20
Mötet återupptas 15:21
PIK-listan yrkar på att flytta §2.8 till
efter 3.11
Eric Insulahn yrkar på att beslutet kring
val av vice ordförande vid
samhällsvetenskapliga sektionen rivs
upp och tas om då valet brutit mot
fullmäktiges arbetsordning §6.2

§3
§ 3.1

Fullmäktige beslutar
Att bifalla PIK-listans yrkande om att flytta
§2.8 till efter §3.11
Att avslå Erik Insulahns yrkande om att riva
upp beslutet av val av vice ordförande vid
samhällsvetenskapliga sektionen
Eric Insulahn reserverar sig mot beslutet.
Marina Fransson, Dijana Mujdzic, Sebastian
Wedström Kjerfh, Erik Liberg och Wallace da
Silva Gomes la ner sina röster.

Valärenden
Val av presidium

Fullmäktige beslutar

Valberedningen genom Axel
Nodenstam, Felicia Ojaste och förordar
Peter Wejmo som ordförande för Göta
studentkår

Att enhälligt välja Peter Wejmo till ordförande
för Göta studentkår

Valberedningen förordar Ebba
Jacobsson som vice ordförande med
studiesocialt ansvar
Mötet ajourneras 16:58 till 16:10
Mötet återupptas 16:13

Göta studentkår
031-708 44 40
Götabergsgatan 17
exp@gota.gu.se
411 34 Göteborg
www.gotastudentkar.se

Att enhälligt välja Ebba Jacobsson till vice
ordförande med studiesocialt ansvar
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§ 2.8 flyttas till efter §3.1 då
stadgegruppen överlägger
§ 2.8

Motion PIK 2 förändring i stadgan,
jäv

Fullmäktige beslutar
Att bordlägga motionen till FUM 1

PIK-listan yrkar på att bordlägga §2.8
till FUM 1 i höst
§ 3.4

Val av godkänd ekonomisk revisor
Val före §3.2
Åsa Hansson (KS) förordar Gunilla
Lönnbratt, auktoriserad revisor från
PWC, till ekonomisk revisor

§ 3.6

Val av ordförande och övriga
ledamöter av doktorandsektionens
styrelse
Val efter §3.4

Fullmäktige beslutar
Att välja Gunilla Lönnbratt till ekonomisk
revisor för räkenskapsåret 2015-2016

Fullmäktige beslutar
Att vakantsätta alla poster i
doktorandsektionens styrelse

Åsa Hansson (KS) föredrar punkten.
Inga nomineringar har inkommit
Mötet ajournerar sig 16:36 till 17:00
Mötet återupptas 17:00
Aria Nakhei justerar in sig 17:00,
röstlängden justeras från 20 till 21
ledamöter
Stadgetolkningsnämnden, genom
Daniel Brandt och Nicolai
Slotte,föredrar överläggningen gällande
yrkandet att beslutet av val av vice
ordförande vid samsek rivs upp och tas
upp.

Att bifalla stadgetolkningsnämndens yrkande
om att riva upp beslutet av vice ordförande
för samhällsvetarsektionens styrelse.

Stadgetolkningsnämnden yrkar att
beslutet av samhällsvetenskapliga
sektionens vice ordförande rivs upp
och tas om. Beslutet fattas med
sluten votering.

§ 3.1

Forts. Val av presidium
Val av vice ordförande med ansvar
för utbildningsfrågor
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Fullmäktige beslutar
Att enhälligt välja Lina Olofsson som vice
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ordförande med ansvar för utbildningsfrågor
Valberedningen förordar Lina Olofsson
som vice ordförande med ansvar för
utbildningsfrågor

Att ajournera mötet till 18:45

Mötet ajourneras 17:53 till 18:45 för
middag
Mötet öppnas 18:45
§ 3.10

Nytt val av vice ordförande till
samhällsvetarsektionens styrelse
Nominerade är Jonathan Thor, Eric
Insulahn och Linnéa Hjerpe-Ekelöf

§ 3.2

Val av två till sex övriga ledamöter
av kårstyrelsen
Valberedningen föredrar punkten
Valberedningen förordar Emelie Alette,
Karin Bylund och Jonatan Norman
Övriga nominerade är John Edström

Fullmäktige beslutar
Att välja Jonathan Thor till vice ordförande
för samhällsvetenskapliga sektionens
styrelse
Fullmäktige beslutar
Att fastställa kårstyrelsens storlek till åtta
personer varav sex stycken som övriga
ledamöter
Att enhälligt välja Emelie Alette, Karin
Bylund, Jonatan Norman och John Edström
som ledamöter av kårstyrelsen
Att vakantsätta en plats i kårstyrelsen

§ 3.3

§ 3.5

Val av två verksamhetsrevisorer

Fullmäktige beslutar

Valberedningen förordar Karolina
Lioliou och Nicolai Slotte

Att välja Karolina Lioliou och Nicolai Slotte
till verksamhetsrevisorer

Val av valberedning

Fullmäktige beslutar

Nominerade är Henrik Moldén, Felicia
Ojaste och Lina Hultqvist

Att välja Henrik Moldén, Felicia Ojaste och
Lina Hultqvist till ledamöter av
valberedningen

Mötet ajourneras 19:48 till 19:53
Mötet öppnas 19:53
§ 3.7

Val av ordförande och övriga
ledamöter av humanistsektionens
styrelse
Sektionsvalberedningen förordar Jenny
Appelgren Percival som ordförande för
humanistsektionens styrelse
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Att vakantsätta tre stycken platser i
valberedningen
Fullmäktige beslutar
Att enhälligt välja Jenny Appelgren Percival
som ordförande för humanistsektionens
styrelse
Att välja Erik Johansson som vice
ordförande för humanistsektionens styrelse
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Sektionsvalberedningen förordar Erik
Johansson som vice ordförande för
humanistsektionens styrelse samt som
vice ordförande för
utbildningsvetenskapliga sektionen
Tolda Bloom Liivlaid lyfter sig själv till
posten som vice ordförande för
humanistsektionens styrelse samt som
vice ordförande för
utbildningsvetenskapliga sektionen

samt som vice ordförande för
utbildningsvetenskapliga sektionen
Att välja Caroline Fällgren, Sofia Ahlberg,
Tolda Bloom Liivlaid och Alicia Eriksen Wijk
till ledamöter för humanistsektionens
styrelse

Sektionsvalberedningen förordar
Caroline Fällgren, Sofia Ahlberg, Tolda
Bloom Liivlaid, Alicia Eriksen Wijk till
ledamöter för humanistsektionens
styrelse
§ 3.9

Val av ordförande och övriga
ledamöter av naturvetarsektionens
styrelse

Fullmäktige beslutar
Att enhälligt välja Martin Schiölde som
ordförande för naturvetarsektionens styrelse

Sektionsvalberedningen förordar Martin
Schiölde som ordförande för
naturvetarsektionens styrelse

Att vakantsätta posten som vice ordförande
för naturvetarsektionens styrelse

Inga nomineringar har inkommit till
posten som vice ordförande
naturvetarsektionens styrelse

Att fastställa storleken för
naturvetarsektionens styrelse till sex stycken
ledamöter

Sektionsvalberedningen yrkar på att
vakantsätta posten som vice
ordförande

Att välja Emma Hällbacka, Lina Jatko och
Emma Månsson till ledamöter för
naturvetarsektionens styrelse

Sektionsvalberedningen förordar Emma
Hällbacka och Lina Jatko som
ledamöter av naturvetarsektionens
styrelse

Att vakantsätta två stycken av platserna i
styrelsen

Emma Månsson är nominerad som
ledamot av naturvetarsektionens
styrelse
Eric Insulahn yrkar på att
naturvetarsektionens styrelse fastställs
till sex ledamöter
§ 3.11

Val av ordförande och övriga
ledamöter av
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Fullmäktige beslutar
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utbildningsvetenskapliga sektionen
Sektionsvalberedningen förordar Sofia
Nordling till ordförande för
utbildningsvetenskapliga sektionen
Sektionsvalberedningen förordar
Rebecka Wilhelmsson, Maja Gillstam,
Carl Danell, Caroline Wallström och
Erik Liberg till ledamöter av
utbildningsvetenskapliga sektionens
styrelse

§4

Att enhälligt välja Sofia Nordling till
ordförande av utbildningsvetenskapliga
sektionen
Att välja Rebecka Wilhelmsson, Maja
Gillstam, Carl Danell, Caroline Wallström och
Erik Liberg till ledamöter av
utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse

Övriga frågor
Inga övriga frågor är anmälda

§5

Mötets avslutande

§5.1

Mötesutvärdering

Fullmäktige beslutar

Utvärderingsrunda genomförs
§5.2

Mötets avslutande

Fullmäktige beslutar

Tobias Olausson avslutar mötet klockan
21:36

Att avsluta mötet 21:36

Göta studentkår
031-708 44 40
Götabergsgatan 17
exp@gota.gu.se
411 34 Göteborg
www.gotastudentkar.se

Sida

17/17

Fullmäktigeprotokoll
Mötesordförande

Mötessekreterare

Tobias Olausson

Matilda Nordh

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Paulina Andersson

Mattias Byström

Göta studentkår
031-708 44 40
Götabergsgatan 17
exp@gota.gu.se
411 34 Göteborg
www.gotastudentkar.se

