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Fullmäktigesammanträde 3 verksamhetsåret 2014/15 
Datum: 2014-12-17, 2014-12-18 
Tid: 
Plats: 

Kl. 16:32 - 22:09, 16:38 - 21:53 
Lingsalen, Studenternas hus 

Kallade: Göta studentkårs fullmäktige 
Närvarande: Doktorandsektionen:  

Lina Olofsson* 
Hanna Reeder* 
 
Samhällsvetarsektionen:  
Eric Insulahn* (ej närvarande punkt halva punkt 5.2) 
Karolina Mildgrim* (ej närvarande punkt 1, 2, 3, 4.10, 4.1-4.2, 5.2) 
 
Naturvetarsektionen:  
Stefan Fritzon* 
Anna Jonasson* 
Martin Viberg* (ej närvarande halva punkt 5.3, 5.4, 6, 7) 
 
IT-sektionen:  
Michal Maciej Dzienis* 
Thor Salehi* (ej närvarande punkt 1, 2, 3, 4.10, 4.1-4.2, dag 2 18/12 punkt 5.2, 4.15, 
5.3-5.4, 6, 7) 
 
Humanistsektionen:  
Max Krook* 
Carl Magnus Fürst* 
 
Utbildningsvetenskapliga sektionen: 
Elisabeth Ekstrand* (ej närvarande dag 2 18/12 punkt 5.2, 4.15, 5.3-5.4, 6, 7) 

  
* = Röstberättigad 

 
 
Dag 1, 17 december 2014 
 
 

§ Ärende Beslut/åtgärd 
 

1 Preliminärer  
1.1 Mötets öppnande och behöriga 

utlysande 
16:32 

Fullmäktige beslutar 
 
att anse mötet behörigt utlyst 

   
1.2 Val av mötesordförande Fullmäktige beslutar 

 
att välja Suzanne Green till mötesordförande 

   
1.3 Val av mötessekreterare 

 
Fullmäktige beslutar 
 
att välja John Edström till mötessekreterare 
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1.4 Val av justerare tillika rösträknare samt 
justering av protokoll 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att välja Max Krook och Stefan Fritzon till 
justerare tillika rösträknare samt 
att justering av protokoll skall ske senast  
2015-01-08 

   
1.5 Avsägelser och fyllnadsval 

 
Panida Himberg Larssen har avsagt sig 
sin post i kårstryelsen. 
Eric Insulahn, Hannah Reeder samt 
Carl Magnus Fürst har avsagt sig sina 
poster i generalsekretariatet. 

Fullmäktige beslutar 
 
att fastställa samtliga avsägelser 

   
1.6 Justering av röstlängd 10 ledamöter närvarande 

 
Fullmäktige beslutar 
 
att fastställa röstlängden 

   
1.7 Adjungeringar Fullmäktige beslutar 

 
att mötet skall hållas öppet 

   
1.8 Godkännande av föredragningslistan 

 
Eric Insulahn yrkande 1: 
att göra diskussionspunkt 5.1 till en ny 
beslutspunkt 4.15 samt att lägga till 
handling som distribuerats under mötet. 
 
Önskemål om att behandla 4.10 först 
av beslutspunkterna lyftes och 
noterades av mötespresidiet. 

Fullmäktige beslutar 
 
att bifalla Eric Insulahn yrkande 1 
att godkänna föredragningslistan med gjorda 
ändringar 

   
1.9 Sluttid idag Fullmäktige beslutar 

 
att sikta på klockan 22:00 som sluttid 

   
 

2 Rapporter  
2.1 Presidierapport 

 
Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 

   
2.2 Övriga rapporter 

 
Daniel Brandt informerar om 
personalförändringar på kansliet. 
 

  
att lägga den muntliga rapporten till 
handlingarna 
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3 Valärenden  
3.1 Fyllnadsval till kårstyrelsen 

 
Valberedningen nominerar: 
Anna Renntoft och Karin Bylund. 

Fullmäktige beslutar 
 
att välja Anna Renntoft och Karin Bylund till 
ledamöter av kårstyrelsen för Göta studentkår 
2014/2015 

 
4 Beslutsärenden  

4.10 Kårföreningsstatus 
 
Representanter från de båda 
kårföreningarna presenterade sig själva 
och svarade på frågor 
 
Eric Insulahn yrkande 1: 
att direktjustera punkten 

Fullmäktige beslutar 
att anse att Politeias ansökan om 
kårföreningsstatus är fullständig och bevilja 
kårföreningsstatus 
 
att anse att Marxistiska Studenter Göteborgs 
ansökan om kårföreningsstatus är fullständig 
och beviljas kårföreningsstatus 
 
att direktjustera punkten 

   
4.1 Fotnot i delegationsordningen 

 
Åsa Hansson föredrar punkten 
 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att i delegationsordningen vid punkten ”frågor av 
principiell natur” lägga till en fotnot 
 
att fotnoten lyder: Frågor av principiell natur 
innebär exempelvis frågor där värdegrunden 
behöver tolkas eller då ett ställningstagande i en 
specifik fråga inte innefattas av 
värdegrunden 

   
4.2 Budget till jubileumskommittéen 

Daniel Brandt och Åsa Hansson 
föredrog punkten 
 
Eric Insulahn yrkande 1: 
att ersätta summan med 100 000 
 
Anna Jonasson yrkande 1: 
att ersätta summan med 50 000 

Fullmäktige beslutar 
 
att avslå Eric Insulahns yrkande 1 
 
att bifalla Anna Jonassons yrkande 1 
 
att fullmäktige fastslår en budget på 50 000 
kronor till jubileumskommitteen 
 
 

 
1 Preliminärer forts.  

1.6 Justering av röstlängd 
 
Injustering: Karolina Mildgrim 17:29 
Injustering Thor Salehi 17:55 

 
 
11 ledamöter närvarande 
12 ledamöter närvarande 
 
Fullmäktige befinns beslutsmässiga 
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4 Beslutspunkter forts.  
4.3 Motionssvar Tobias Olausson 

 
Åsa Hansson föredrog punkten. 
Kårstyrelsen har inte behandlat 
motionen då de anser att ärendet ligger 
hos fullmäktige. 
 
Ajournering kl 18:50 till kl 19:00 
Mötet återupptas kl 19:05 
 
Karolina Mildgrim yrkande 1: 
att fullmäktige uttalar det som Göta 
Studentkårs ståndpunkt att inte på 
något sätt samarbeta med politiska 
organisationer vars verksamhet strider 
mot Göta studentkårs värdegrund samt 
att yrkandet ska ställas mot motionens 
attsats  
 
Stefan Fritzon yrkande 1: 
att fullmäktige uttalar det som Göta 
Studentkårs ståndpunkt att inte på 
något sätt samarbeta med politiska 
organisationer vars verksamhet strider 
mot Göta studentkårs värdegrund 
 
Hannah Reeder yrkande 1: 
att fullmäktige avråder kårstyrelsen från 
några som helst samarbeten med 
Sverigedemokraterna under 
verksamhetsåret 14/15, men att 
kårföreningarna undantas denna 
rekommendation  
 
Mötet ajourneras: 19:12 
Återupptas 19:20 
 
Protokollsanteckningar: 
Martin Viberg vill att det noteras i 
protokollet att hen röstade avslag på 
Hannah Reeders yrkande 1 
 
Karolina Mildgrim vill att det noteras i 
protokollet att hen röstade avslag på 
Hannah Reeders yrkande 1 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att bifalla Karolina Mildgrims yrkande 1 
 
att avslå att fullmäktige uttalar det som Göta 
studentkårs ståndpunkt att inte på något sätt 
samarbeta med 
Sverigedemokraterna och deras 
sidoorganisationer 
 
att avslå Stefan Fritzons yrkande 1 
 
att bifalla Hannah Reeders yrkande 1 

 Ordningsfråga 
 

Fullmäktige beslutar 
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Eric Insulahn yrkande 1: 
att öppna upp punkt 1.8 
 
Eric Insulahn anmäler reservation 
Eric Insulahn reserverar sig mot 
beslutet att inte öppna upp punkt 1.8 för 
att lägga till en punkt 4.16 Fastställande 
av delegationsordning. Detta med 
anledning av att den nya policyn som 
beslutades i tilläggsattsatserna i punkt 
4.3 samt ändringen i 4.1 innebär att 
fullmäktige kommer få en högre 
arbetsbörda vad det gäller den 
verkställande makten kring tolkning av 
värdegrunden som Eric tycker skall 
tillfalla kårstyrelsen. 
 

att avslå Eric Insulahns yrkande 1 

   
4.4 Rapport från arbetsgruppen för den 

ekonomiska strukturen 
 
Daniel Brandt föredrog punkten 

Fullmäktige beslutar 
 
att fullmäktige uppdrar kårstyrelsen att påbörja 
en process att anställa en ekonomiassistent 
till Göta studentkår. 

 
Mötet ajourneras 20:12 
Mötet återupptas 20:18 
 

4 Beslutsärenden forts.  
4.5 Rapport från den arbetsgruppen om 

placering av likvida medel 
Fullmäktige beslutar 
att ge arbetsgruppen i uppdrag att bereda ett 
mer konkret strukturförslag på hur 
de två strategiska satsningarna på 
kärnverksamheten kan se ut 

   
4.6 Regler för kårföreningar 

 
Michael Wysocki föredrog punkten 

Fullmäktige beslutar 
 
att stryka de delar som rör föreningsrådet samt 
föreningsfonden ur dokumentet regler för 
kårföreningar. 

   
4.7 Fullmäktiges interna samordning  Fullmäktige beslutar 

 
att i en andra läsning anta förändring i Göta 
studentkårs stadga och i paragraf 3.5 lägga till 
Besluta om intern samordning 
 

   
4.8 Doktorandsektionens budget 

 
Eric Insulahn yrkande 1: 
att doktorandsektionens budget 

Fullmäktige beslutar 
 
att bifalla Eric Insulahns yrkande 1 
att bifalla Daniel Brandts yrkande 1 
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fördelas jämt över de övriga 
sektionerna proportionellt utefter hur 
många doktorander som verkar vid 
varje fakultet eller motsvarande 
att fördelningen skall beräknas utifrån 
heltidsekvivalenter 
 
Daniel Brandts yrkande 1: 
att uppdra till kårordförande att 
verkställa beslutet och återrapportera 
till nästa fullmäktigesammanträde 
 

 

   
4.9 Nordea 

 
Daniel Brandt föredrog punkten. 

Fullmäktige beslutar 
 
att flytta det kapital Göta studentkår har hos 
Nordea till Swedbank 

   
4.11 Motion Anna Jonasson 

föredragningslistan 
 
Kårstyrelsen yrkande 1: 
att i fullmäktiges arbetsordning § 1, 1:1 
efter andra meningen lägga till 
meningen 
”Föregående protokoll från fullmäktiges 
sammanträde ska alltid behandlas med 
undantag för konstituerande 
fullmäktige.” 
 
Anna Jonasson jämkar motionens 
första och andra attsats med 
kårstyrelsens yrkande 1. Ingen lyfter 
ursprungliga förslaget. 

Anna Jonasson yrkande 1:  
Yrkar på att lägga till en förklaringstext i 
fullmäktiges arbetsordning till 
kårstyrelsens yrkande 1: ”Föregående 
protokoll behandlas och läggs till 
handlingarna” 
 
Anna Jonassons yrkande 2: 
att ersätta motionens tredje attsats 
med: ”att kommande möte läggs till 
som en punkt på föredragningslistan för 
fullmäktige sammanträde” 

Anna Jonassons yrkande 3: 
att ersätta motionens fjärde attsats 
med ”att punkten kommande möte alltid 

Fullmäktige beslutar 
 
att bifalla Kårstyrelsens yrkande 1 
att bifalla Anna Jonassons yrkande 1 
att avslå Anna Jonassons yrkande 2 
att avslå Anna Jonassons yrkande 3 



 

 

Fullmäktigesammanträde 
protokoll 

 

 
 
Göta studentkår 

 
031-708 44 40 

Götabergsgatan 17  exp@gota.gu.se 
411 34 Göteborg www.gotastudentkar.se 

 

Sida 7/13  
 

behandlas med undantag för sista 
fullmäktige sammanträde för 
fullmäktiges verksamhetsår” 

   
4.12 Motion Anna Jonasson datum för 

vårens sammanträden 
Fullmäktige beslutar 
att avslå att i samråd med kårpresidiet besluta 
om preliminär mötesplanering för resterande del 
av verksamhetsåret 14/15 

   
4.13 Motion Anna Jonasson beskrivning av 

FUM uppdraget 
 
Eric Insulahn yrkande 1: 
att uppdraget hänskjuts till valnämnden 
att verkställa 

Fullmäktige beslutar 
 
att bifalla att en ny beskrivning av uppdraget i 
fullmäktige utformas 
 
att avslå att det ses över hur det kommuniceras 
om uppdraget i fullmäktige 
 
att avslå att valnämnden bjuds in att delta i 
arbetet 
 
att bifalla Eric Insulahns yrkande 1 

 
1 Preliminärer forts.  

1.6 Justering av röstlängd 
 
Utjustering: Lina Olofsson 21:58 
 

11 ledamöter närvarande 

 
4 Beslutsärenden forts.  

4.14 Motion Anna Jonasson översättning av 
verksamhetsplanen till engelska 
 
Reservation 
Eric Insulahn reserverar sig mot 
beslutet att bifalla attsats 2. Detta med 
anledning av att utredning pågår och 
kårstyrelsen skall inte behöva 
dubbelarbeta 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att avslå att verksamhetsplan 14/15 översätts till 
engelska 
 
att bifall att det ses över om att göra en kort 
version av verksamhetsplanen för 
kommunicering till studenter i både svensk och 
engelsk version 
 
att avslå att det ses över hur 
verksamhetsplanen kommuniceras till studenter 

 
1 Preliminärer forts.  

1.1 Mötet ajuorneras kl 22:09 till kl 16:30 
den 18 december 2014 
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Dag 2, 18 december 2014 
 

1 Preliminärer forts.  
1.1 Mötet återupptas kl 16:38 Den 18 

december 2014 
 

   
1.6 Justering av röstlängd 8 ledamöter närvarande 

 
Fullmäktige är inte beslutsmässigt 
 

 
5 Diskussionsärenden  

5.2 Göta på 3-års sikt 
 
Åsa Hansson föredrog punkten. 
Kårstyrelsen efterfrågar medskick från 
fullmäktige angående en tre årsplan 
som koncept samt vart ett sådant 
dokument skulle kunna inkorporeras i 
dokumentstrukturen. 
 
Vi behöver en konkret plan för 
organisationen. Vi har rätt att ta beslut 
för organisationens framtid. Det går 
alltid att riva upp ett beslut. 
 
Medskick till kårstyrelsen: 
- Varje fullmäktige är suveränt och ska 
kunna fatta sina egna beslut.  
- Det är viktigt att överlämningen mellan 
kårstyrelserna går igenom dokumentet. 
- att dokumentet tas upp på första 
fullmäktigesammanträdet varje år (inte 
konstituerande fullmäktige). För att 
utvärderas eventuellt revideras. 
 
Hälften av fullmäktigeledamöterna 
anser att kårstyrelsen ska lägga mycket 
tid på att arbeta med framtidsplaner för 
organisationen, hälften anser inte att 
det ska ta tid från ordinarie verksamhet. 
 
Hälften av fullmäktigeledamöterna 
anser att fullmäktige ska lägga mycket 
tid på att arbeta med den här typen av 
frågor och dokument då de är av 
visionär karaktär (även om de vill ha 
underlag från kårstyrelsen att utgå 
ifrån). Den andra hälften anser att 
kårstyrelsen ska bereda ett färdigt 
förslag som fullmäktige ska ta ställning 
tlll. 
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1 Preliminärer forts.  

1.6 Justering av röstlängd 
 
Injustering: Eric Insulahn kl 17:19 
Injustering: Karolina Mildgrim kl 17:34 
 

10 ledamöter närvarande 
 
Fullmäktige befinns beslutsmässiga 

 
4 Beslutsärenden forts.  

4.15 Generalsekretariatets arbetsordning 
 
Ny beslutspunkt samt ny handling som 
distrubierades under mötet. 
 
Eric Insulahn föredrog punkten. 

Fullmäktige beslutar 
 
 

 
Mötet ajourneras kl: 18:02 till klockan 18:40 
Mötet återupptas kl: 18:50 
 

1 Preliminärer forts.  
1.3 Val av mötessekreterare 

 
Fullmäktige beslutar 
 
att välja Åsa Hansson till mötessekreterare (kl 
18:51)  

 
4 Beslutsärenden forts.  

4.15 Generalsekretariatets arbetsordning 
 
Ny beslutspunkt samt ny handling som 
distribuerades under mötet. 
 
Åsa Hansson agerar mötessekreterare 
fram till kl 19:30 då ordinarie 
mötessekreterare John Edström 
återgår till uppdraget. 
 
Stefan Fritzon yrkande 1: 
att kårstyrelsen bjuder in de nyvalda 
fullmäktigeledamöterna till 
överlämningsutbildningen för 
arvoderade 
 
Anna Jonasson yrkande 1: 
att ersätta frasen ”att 
fullmäktigeledamöter bättre kan 
påverka fullmäktiges beslut” med ”att 
skapa goda förutsättningar för 
fullmäktiges beslutsprocess” 
 
Generalsekretariatet jämkar sig med 
Anna Jonassons yrkande 1 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att anta det framvaskade förslaget till 
arbetsordning för generalsekretariatet 
 
att avslå Anna Jonasson yrkande 2 
 
att bifalla Stefan Fritzons yrkande 
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Anna Jonasson yrkande 2: 
att utse några fullmäktigeledamöter 
som arbetar fram ett nytt förslag på 
Generalsekretariatets arbetsordning till 
nästa möte 
 
Protokollsanteckning Eric Insulahn: 
”Politeias tidigare motion om att införa 
ett generalsekretariat upphör i och med 
beslutet taget i ärende §4.15” 
 
Anna Jonasson meddelar att hon 
ämnar inkomma med 
protokollsanteckning 

 
 Ordningsfråga 

 
Daniel Brandt yrkande 1: 
att Fullmäktige och mötets övriga 
närvarande sjunger ”Längtan till 
Landet”s första vers innan mötets 
avslutande. 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att bifalla Daniel Brandts yrkande 1 

 
1 Preliminärer forts.  

1.6 Justering av röstlängd 
 
Utjustering: Martin Viberg kl 20:20 

9 ledamöter närvarande 
 
Fullmäktige befinns beslutsmässiga 

 
 

5 Diskussionsärenden forts.  
5.3 Regler för kårföreningar med 

riksanknytningar 
 
Presidiet efterfråga medskick från 
fullmäktigeledamöter angående regler 
och riktlinjer för kårföreningar med 
riksanknytning. 
 
En majoritet av fullmäktigeledamöterna 
anser att Göta ska ha ett separat 
regelverk för kårföreningar med 
riksanknytning. 
 
Medskick: 
- Att fullmäktige kan göra undantag från 
reglerna 
- Speciella regler för riksanknutna om 
att de måste få tillåtelse från 
sektionerna för att göra utåtriktad 
verksamhet på sektionens campus 
- Göta ska värna om att GU inte blir en 
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plattform för partipolitik 
- Det bör göras en prognos om 
potentiella medlemmar som värvas 
respektive försvinner från Göta utifrån 
olika regler  
- Om det krävs medlemskap i 
riksorganisationen ska Göta ställa 
samma krav på medlemskap 
- Det ska tydligt framgå att föreningens 
verksamhet gynnar studenter vid GU 
- Vi ska inte stänga ute potentiella 
kårföreningar för att de har verksamhet 
kopplad till religion 
- Om vi ska krångla till det med flera 
olika regler kan vi lika gärna säga nej 
till alla med riksanknytning 
- En ledamot vill se ett krav på att 
kårföreningar inte får ha en politisk eller 
religiös tillhörighet 
 
Frågan om kårföreningar med 
partipolitisk tillhörighet: 
Fullmäktige är oerhört splittrade. Det är 
problematiskt eftersom formen gör att 
Göta ställer sig bakom föreningen och 
stöttar dem ekonomiskt. 
 
Frågan om riksanknutna föreningar: 
De flesta fullmäktigeledamöterna lutar 
åt ja-sidan. 
 
Frågan om ideologiska föreningar: 
Ingen tydlig majoritet men ledamöterna 
lutar mer åt att ideologiska föreningar 
är okej jämfört med föreningar knutna 
till ett parti.  
 
Frågan om religiösa föreningar utan 
koppling till annan organisation: 
Fullmäktigeledamöterna är splittrade i 
frågan. Ingen tydlig majoritet.  
 
Frågan om religiösa föreningar 
kopplade till annan organisation: 
Fullmäktigeledamöterna lutar åt  
nejsidan. 

   
5.4 Anna Jonassons diskussionsmotion om 

rutiner och struktur 
 
Fullmäktige noterar och håller med om 
de flesta av motionärens attsatser och 
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uppmanar presidiet att skärpa rutinerna 
kring dokument och kallelser. 
Om Generalsekretariatet uppstår igen 
är attsatserna bra medskick för organet 
att arbeta med. 
 
Fullmäktige ledamöter lyfter att 
mötesplanering bör ske terminsvis och 
inte under konstituerande fullmäktige, 
samt påpekar att diarieföring redan 
görs varpå dessa punkter är 
överflödiga. Presidiet behöver inte 
heller återkoppla till fullmäktige om 
hemsideuppdateringar. Kårstyrelsen 
uppmanas att skapa ett index över 
styrdokument och policys. Önskemål 
om att det i föredragningslistan ska 
framgå vilken handling som hör till 
vilken punkt lyfts. 

 
6 Övriga frågor  

6.1 Utfrågning av kandidater under 
konstituerande fullmäktige 
 
Fullmäktige diskuterade för och 
nackdelar med att hålla en 
utfrågningsprocess av kandidater under 
konstituerande 
fullmäktigesammanträden.  

 

 
7 Mötets avslutande  

7.1 Mötesutvärdering 
 
En mötesutvärdering genomfördes 
genom en runda. 
 
 

 

   
7.2 Mötets avslutande  

 
Åsa Hansson yrkande 1: 
att vi sjunger Daniel Brandts yrkande 
under 7.2 
att hålla julklappsutdelning under 7.2 
efter sång. 
 
Sången genomfördes och fullmäktiges 
stämma ekade i Studenternas hus. 
 
Mötet avslutades klockan 21:53 

Fullmäktiga beslutar 
 
att bifalla samtliga yrkanden 

 



 

 

Fullmäktigesammanträde 
protokoll 
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Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Suzanne Green  John Edström 
 
 

  

Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Stefan Fritzon  Max Krook 
 
Mötessekreterare 
 

Åsa Hansson 
 
 
  

 


