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Fullmäktigemöte 5 verksamhetsåret 2011/12 
 
 
Datum: 2012-03-19 
Tid: 
Plats: 

Kl. 16.35-22.30 
Lingsalen, Studenternas Hus, Götabergsgatan 17 

Kallade: Göta studentkårs fullmäktige 
Närvarande: Se separat närvarolista (bilaga 1) 
  

 
§ Ärende Beslut/åtgärd 

 
1 Preliminärer  
   

1.1 Mötets öppnande och behöriga 
utlysande 
 
Patrik Andersson öppnade mötet 
klockan 16.35.  

Fullmäktige beslutar 
 
att förklara mötet behörigen utlyst. 

   
1.2 Val av mötessekreterare Fullmäktige beslutar 

 
att välja Jeanette Drotz till mötessekreterare. 

   
1.3 Val av justerare tillika rösträknare 

och justering av protokoll 
Fullmäktige beslutar 
 
att välja Mathilda Bränfeldt, naturvetarsektionen, 
och Hannah Saldert, samhällsvetarsektionen, till 
justerare tillika rösträknare och 
 
att justering av protokoll skall ske senast 2012-
04-04. 

   
1.4 Avsägelse och fyllnadsval 

 
Inkom Torbjörn Nyberg, 
humanistsektionen, med en avsägelse 
(bilaga 2). 
 
Inkom Lisa Jansson, 
utbildningsvetenskapliga sektionen, 
med en avsägelse (bilaga 3). 
 
Reserv för humanistsektionen är 
Andreas Fock.  
 
Reserv saknas för 
utbildningsvetenskapliga sektionen 
varvid platsen blir vakant.  

Fullmäktige beslutar 
 
att fastställa de inkomna avsägelserna och 
 
att vakantsätta platsen för 
utbildningsvetenskapliga sektionen samt 
 
att Andreas Fock tar plats i fullmäktige för 
humanistsektionen. 

   
1.5 Justering av röstlängd 

 
Fullmäktige befinns beslutmässigt. 
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Röstlängden justerades och 14 av 24 
ledamöter är närvarande.  

   
1.6 Adjungeringar Fullmäktige beslutar 

 
att mötet ska vara öppet. 

   
1.7 Godkännande av föredragningslistan 

 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan. 

   
1.8 Stuttid i dag Fullmäktige beslutar 

 
att sikta på klockan 20.55 som sluttid. 

 
 

2 Rapporter  
   

2.1 Rapport från kårstyrelsen 
 
Föredragande: Tobias Olausson 
 
Efter att rapporten skickats till 
fullmäktige har styrelsen bland annat 
deltagit på Sveriges Förenades 
Studentkårers medlemsmöte och valt 
Göta studentkårs delegation till 
Sveriges Förenades studentkårers 
fullmäktige. 
 
Styrelsen diskuterade rapporten.  

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga kårstyrelsens rapport till handlingarna. 

   
2.2 Beslutsuppföljning 

 
Föredragande: Ulrika Enander 
 
 

 Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

   
2.3 Rapport om interpellation till Göteborgs 

förenade studentkårer (GFS) 
 
Föredragande: Suzanne Green 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga interpellationen till handlingarna samt 
 
att lägga interpellationssvaret till handlingarna. 

   
2.4 Verksamhetsplansuppföljning 

 
Föredragande: Karolina Lioliou 
 
Verksamhetsplansuppföljningen ger en 
bra överblick över verksamheten, 
rapporten är kvantitativ till sin karaktär. 
Kårstyrelsens rapport, där även 
sektionerna ingår, kan ses som ett 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 
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komplement. Fullmäktige anser därför 
inte att verksamhetsplansuppföljningen 
behöver förändras. 

   
2.5 Ekonomisk rapport 

 
Föredragande: Suzanne Green 
 
Halvårsrapporten visar på att Göta 
studentkår överstigit budgeten med ca 
3-400.000 kr. Detta kommer sig främst 
av att ekonomihanteringen har kostat 
betydligt mer än beräknat, främst förra 
årets bokslut. De löpande kostnaderna 
för ekonomihantering ligger dock i fas 
med budget. 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga den ekonomiska rapporten till 
handlingarna. 

   
2.6 Rapport valnämnden inför kårvalet 

2012/2013 
 
Föredragande: Jesper Blomqvist 
 
Sedan rapporten skickades ut har 
kårvalet avslutats. 403 röster inkom, en 
ökning på ca 30 % jämfört med förra 
kårvalet, från ca 5 % till ca 7 %. 
Lokalrösterna har ökat, medan 
internetrösterna har minskat.   

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga valnämndens rapport till handlingarna. 

   
2.7 Rapport om utveckling av 

mottagningsstruktur 
 
Föredragande: Karolina Lioliou 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

   
2.8 Rapport om kårstatusansökan 

 
Föredragande: Suzanne Green 
 
Universitetet kommer att behandla 
frågan om kårstatus och kårstöd för 
2013-2016 under våren 2013, men vill 
ha in ansökan redan i oktober 2012. 
Detta medför att arbetet med en 
ansökan måste påbörjas redan nu, 
bland annat genom utvärdering av 
dagens situation. Kårstyrelsen ser dock 
inget behov att revidera 
verksamhetsplanen 2012 i nuläget.  
 
Förhoppningen är de övergripande 
frågorna, t.ex. kårstödets utformning, 
ska ske via samarbetsorgan.  

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 
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2.9 Övriga rapporter 
 
Inga övriga rapporter föreligger. 

 

 
 

1.7 Godkännande av föredragningslistan 
 
Patrik Andersson, 
fullmäktigeordförande, föreslår att § 4.1 
Avsägelse kårstyrelse och 
sektionsstyrelser behandlas före § 3.1 
Val av sektionsstyrelser. 
 
Oskar Amund, samhällsvetarsektionen, 
yrkar: 
att enbart den inkomna avsägelsen 
från Emelie Schelin behandlas före § 
3.1 Val av sektionsstyrelser. Övriga 
avsägelser behandlas efter § 3.1. 

Fullmäktige beslutar 
 
att öppna 1.7  
 
att bifalla Oskar Amunds yrkande samt 
 
att godkänna föredragningslistan med 
föreslagna ändringar. 

 
 

4 Beslutsärenden  
   

4.1 Avsägelse kårstyrelse och 
sektionsstyrelser 
 
Föredragande: Sandra Schreifer 
 
Emelie Schelin har inkommit med en 
avsägelse gällande 
utbildningsvetenskapliga sektionens 
styrelse (bilaga 4). 

Fullmäktige beslutar 
 
att fastställa den inkomna avsägelsen 
 

 
 

3 Valärenden  
   

3.1 Val av sektionsstyrelser  
 
Föredragande:  
 
Suzanne Green, kårordförande, yrkar: 
att valet tas med acklamation. 
 
Mathilda Bränfeldt, 
naturvetarsektionen, yrkar: 
att punkten direktjusteras.  

Fullmäktige beslutar 
 
att valet tas med acklamation 
 
att välja Emelie Schelin till ledamot i 
Samhällsvetarsektionens styrelse för vt12 samt 
 
att välja Emelie Schagerholm till ledamot i 
Samhällsvetarsektionens styrelse för vt12. 
 
att punkten direktjusteras. 

 
Mötet ajourneras 17.40. Mötet återupptas 18.34. 
 

1.7 Godkännande av föredragningslistan 
 
Patrik Andersson, 

Fullmäktige beslutar 
 
att öppna 1.7 samt 
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fullmäktigeordförande, föreslår följande 
ordning för § 4 Beslutsärenden: 
§ 4.4 Motion till fullmäktige angående 
förslag till ny mottagningsstruktur, 
§ 4.3 Nya kårföreningar, 
§ 4.1 Avsägelse kårstyrelse och 
sektionsstyrelser och 
§ 4.2 Ansvarsfrihet för kårstyrelsen 
2010/11. 

 
att godkänna föredragningslistan med 
föreslagna ändringar. 

 
 

4 Beslutsärenden  
   

4.4 Motion till fullmäktige angående förslag 
till ny mottagningsstruktur 
 
Föredragande: Karolina Lioliou 
 
Motionärerna redogör för motionen och 
styrelsen svarar på densamma.  
 
Fullmäktige och motionärerna 
diskuterar ärendet. Flera av Göta 
studentkårs kårföreningar anser att 
deras åsikter inte tas hänsyn till i det 
liggande förslaget för ny 
mottagningsstruktur och vill att ett nytt 
förslag arbetas fram. Flera i fullmäktige 
anser inte att det finns ett behov av ett 
nytt förslag. De vill dock ge de 
kårföreningar som anser att de inte fått 
vara med och påverka förslaget en 
möjlighet till det. 
 
Mathilda Bränfeldt, 
naturvetarsektionen, yrkar: 
att mötet ajourneras i 10 minuter. 
 
Mötet ajourneras i 10 minuter. 
  
Mathilda Bränfeldt, 
naturvetarsektionen, och Hannah 
Saldert, samhällsvetarsektionen, yrkar: 
att kårstyrelsen ska tillsätta en 
arbetsgrupp som ska bearbeta 
förslaget, arbetsgruppen utser inom sig 
en sammankallande. Arbetsgruppen 
ska bestå av representanter från 
kårstyrelsen, sektionerna samt 
arrangerande föreningar/grupper. 
Gruppen ska tillsättas inom en vecka 
(Yrkande #1). 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att ajournera mötet i 10 minuter, 
 
att kårstyrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp som 
ska bearbeta förslaget, arbetsgruppen utser 
inom sig en sammankallande. Arbetsgruppen 
ska bestå av representanter från kårstyrelsen, 
sektionerna samt arrangerande 
föreningar/grupper. Gruppen ska tillsättas inom 
en vecka. 
 
att uppdra sektionerna att utse koordinatorer för 
samordning av mottagning ht12, 
 
att arbetsgruppens första uppdrag blir att ta fram 
en arbetsordning för koordinatorerna, denna ska 
fastslås av kårstyrelsen inom fem veckor samt 
 
att punkten direktjusteras. 
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att uppdra sektionerna att utse 
koordinatorer för samordning av 
mottagning ht12 (Yrkande #2), 
 
att arbetsgruppens första uppdrag blir 
att ta fram en arbetsordning för 
koordinatorerna, denna ska fastslås av 
kårstyrelsen inom fem veckor (Yrkande 
#3) (bilaga 5), 
 
att punkten direktjusteras. 
 
Patrik Andersson, 
fullmäktigeordförande, ställer först att-
satserna i det inkomna yrkandet mot 
avslag, därefter att-satserna i motionen 
mot avslag. Det framvaskade förslaget 
ställs därefter mot avslag, vilket är det 
liggande förslaget från kårstyrelsen. 
Om något yrkande bifalls, hanteras 
därefter frågan om direktjustering av 
punkten. 
 
Yrkande # 1 – bifall. Votering begärd. 
Bifall 
Yrkande # 2 – bifall. 
Yrkande # 3 – bifall. 
Motion # 1 – avslag 
Motion # 2 – avslag 
Det framvaskat förslag ställs mot 
avslag – bifall. Votering begärd. Bifall. 
Direktjustering av punkten – bifall. 

   
4.3 Nya kårföreningar 

 
Föredragande: Ulrika Enander 
 
Företrädare för de ansökande 
kårföreningarna presenterar sina 
respektive föreningar och fullmäktige 
ställer frågor.  

Fullmäktige beslutar 
 
att bevilja ”Det glada karaokesällskapet” 
kårföreningsstatus, 
 
att bevilja “Bajsnödigt- en pilotscen för humor” 
kårföreningsstatus samt 
 
att bevilja “Psykpub Göteborg” 
kårföreningsstatus. 

   
4.1 Avsägelse kårstyrelse och 

sektionsstyrelser forts 
 
Föredragande: Sandra Schreifer 
 
Fredrik Hansson har inkommit med en 
avsägelse gällande kårstyrelsen.  
 
Fullmäktige diskuterade om de önskar 

Fullmäktige beslutar 
 
att fastställa inkomna avsägelser samt 
 
att vakantsätta posten och uppdra 
valberedningen att ta fram ett förslag på ny 
person på posten till nästa fum. 
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att fyllnadsvälja till posten.  
 
Oskar Amund, samhällsvetarsektionen, 
yrkar: 
att vakantsätta posten och uppdra 
valberedningen att ta fram ett förslag 
på ny person på posten till nästa fum 
(bilaga 6). 
 
Det inkomna yrkandet ställs mot 
avslag. Bifall. Votering begärd. 

   
4.2 Ansvarsfrihet för kårstyrelsen 2010/11 

 
Föredragande: Suzanne Green 
 
Verksamhetsrevisorernas utlåtande har 
nu inkommit. 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga verksamhetsrevisorernas 
revisionsberättelse till handlingarna, 
 
att bevilja samtliga styrelseledamöter i Göta 
studentkårs styrelse ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2010/2011 samt 
 
att bevilja samtliga styrelseledamöter i 
humanistsektionen, naturvetarsektionen, IT-
sektionen, samhällsvetarsektionen, 
utbildningsvetenskapliga sektionen och 
doktorandsektionen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2010/11. 

 
Emma Åberg, naturvetarsektionen, lämnar mötet 21.04. 
 

5 Diskussionsärenden  
   

5.1  Revidering av budget 
 
Föredragande: Tobias Olausson 
 
Fullmäktige diskuterade frågan. 
Kostnaden för ekonomihantering har 
överskridits, då bokslutet 2010/2011 
och inkörsarbetet med nya rutiner blivit 
mycket mer kostsamt än vad som 
förväntades. Fullmäktige anser dock att 
en revidering inte behövs då de 
löpande utgifterna för 
ekonomihanteringen ligger enligt 
budget.  

 

   
5.2 Val av studentrepresentanter 

 
Föredragande: Tobias Olausson 
 
Fullmäktige diskuterade frågan först i 
smågrupper, därefter i helgrupp. 
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Fullmäktige anser att spridning av 
studentrepresentanter är av stor vikt av 
flera orsaker, bland annat ökad 
representativitet och därigenom 
legitimitet, större närhet till studenterna, 
minskad risk för att arbetsbördan blir för 
stor på de som engagerar sig och 
lättare att hitta intresserade studenter.  
 
Vidare bör Göta studentkår använda 
sig av alla kanaler som finns för att 
sprida information, och ta till nya, t.ex. 
reklamfilm. Presentationerna är viktig, 
de behövs göras mer tilltalande och 
konkreta, t.ex. med intervjuer med 
tidigare studentrepresentanter. 

   
5.3 Göteborgs studenters företagsgrupp 

AB (GSF AB) 
 
Föredragande: Karolina Lioliou 
 
Göteborgs Förenade Studentkårer har 
haft styrelsemöte där GSF AB 
diskuterades efter det att handlingar till 
dagens fullmäktigemöte skickades ut. 
Karolina Lioliou redogör kort för de 
förslag som presenterades på 
styrelsemötet. 
  
1) Utskiftning av GSF AB, där ägandet 
går efter kårens storlek och rösträtt 
fördelas enligt principen 1 röst per kår. 
Göta studentkår skulle äga ca 48 % av 
bolagen och inneha en röst av 5. Om 
en av kårerna vill sälja sina aktier i 
bolaget, har de övriga kårerna 
förköpsrätt. 
 
2) Behålla aktierna inom Göteborgs 
Förenade studentkårer och bilda ett 
ägarutskott som håller bolagsstämma 
en gång per år. En ökad 
studentrepresentation i GSF AB för att 
det ska bli enklare för studenter att ta 
kontakt med sin representant.  
 
Fullmäktige diskuterar frågan. De 
önskar ett tydligt och konkret underlag i 
frågan för att kunna fatta beslut. En 
riskanalys bör göras av vilka följder en 
eventuell utskiftning kan få ekonomiskt, 
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demokratiskt så väl som för kårerna 
och för bolagen. De önskar vidare att 
medlemmar i GFS arbetsgrupp för 
frågan närvarar vid nästkommande 
fullmäktigemöte.  

 
 

6 Övriga frågor  
   

6.1 Inga övriga frågor föreligger.   
 
 

7 Mötets avslutande  
   

7.1 Mötesutvärdering 
 
Mötesutvärdering genomförs.  

 

   
7.2 Mötets avslutande 

 
Patrik Andersson avslutade mötet 
klockan 22.30 

 

 
 
   
Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Patrik Andersson  Jeanette Drotz 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Mathilda Bränfeldt  Hannah Saldert 
 


