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Konstituerande fullmäktige verksamhetsåret 2012/13 
 
 
Datum: 2012-04-23 
Tid: 
Plats: 

Kl. 16.33-21.41 (ajournering) 
Margaretha Hvitfeldts sal, hus C, Pedagogen 

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

 
§ Ärende Beslut/åtgärd 

 
1 Preliminärer  
   

1.1 Mötets öppnande och behöriga 
utlysande 
 
Suzanne Green öppnade mötet klockan 
16.33.  

Fullmäktige beslutar 
 
att förklara mötet behörigen utlyst. 

   
1.2 Val av mötesordförande Fullmäktige beslutar 

 
att välja Martin Thulin till mötesordförande. 

   
1.3 Val av mötessekreterare Fullmäktige beslutar 

 
att välja Jeanette Drotz till mötessekreterare. 

   
1.4 Val av justerare tillika rösträknare 

och justering av protokoll 
Fullmäktige beslutar 
 
att välja Amir Bdioui och Ann Karlsson till 
justerare tillika rösträknare samt 
 
att justering av protokoll skall ske senast 2012-
05-14.  

   
1.5 Avsägelse och fyllnadsval 

 
Josefina Almén, IT-sektionen, har 
inkommit med en avsägelse (bilaga 2).  
 
Josefina Almén sitter i fullmäktige för 
listan MatNatSex. Förste reserv för 
MatNatSex är Adam Ekberg. 

Fullmäktige beslutar 
 
att fastställa den inkomna avsägelsen och 
 
att Adam Ekberg tar plats i fullmäktige för IT-
sektionen. 
 

   
1.6 Justering av röstlängd 

 
Röstlängden justerades och 24 av 27 
ledamöter är närvarande.  

Fullmäktige befinns beslutmässigt. 

   
1.7 Adjungeringar 

 
Fullmäktige beslutar 
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Styrelsen yrkar på öppet möte.  att mötet ska vara öppet. 
   

1.8 Godkännande av föredragningslistan 
 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan. 

   
1.9 Stuttid i dag Fullmäktige beslutar 

 
att sikta på klockan 21.20 som sluttid. 

 
 

2 Beslutsärenden  
   

2.1 Arbetsordning för fullmäktige  
 
Föredragande: Ulrika Enander 
  
Fullmäktige diskuterar arbetsordningen. 

Fullmäktige beslutar 
 
att anta fullmäktiges arbetsordning. 

   
2.2 Medlemsavgift 2012/2013  

 
Föredragande: Sandra Schriefer 
 
Fullmäktige diskuterar frågan.  

 Fullmäktige beslutar 
 
att fastställa medlemsavgiften för Göta 
studentkår för verksamhetsåret 2012/2013 till 
125 kronor för en termin och 200 kronor för två 
terminer. 

   
2.3 Budget 2012/2013  

 
Föredragande: Tobias Olausson 
 
Fullmäktige diskuterar budgeten och 
ställer frågor om budgeten till styrelsen. 

Fullmäktige beslutar 
 
att fastställa budget för verksamhetsåret 
2012/2013. 

   
2.4 Verksamhetsplan 2012/2013  

 
Föredragande: Suzanne Green 
 
Fullmäktige diskuterar den föreslagna 
verksamhetsplanen.  

Fullmäktige beslutar 
 
att anta förslaget till verksamhetsplan för 
verksamhetsåret 2012/2013. 

 
 
Mötet ajourneras för mat klockan 17.41. 
Mötet återupptas klockan 18:40. 
 
 

3 Valärenden  
   

3.1 Val av presidium  
 
Föredragande: Valberedningen 
 
Linnéa Solberg lyfter Peter Wejmo till 
vice kårordförande med ansvar för 

Fullmäktige beslutar 
 
att val av ordförande tas med acklamation, 
 
att välja Klas Kärngren till kårordförande tillika 
styrelsens ordförande för verksamhetsåret 2012-
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utbildningsfrågor tillika styrelseledamot 
för verksamhetsåret 2012-13. Två 
kandidater finns därmed till posten.  
 
Malin Tivefälth lyfter Mathilda Bränfeldt 
till vice kårordförande med ansvar för 
studiesociala frågor tillika 
styrelseledamot för verksamhetsåret 
2012-13. Två kandidater finns därmed 
till posten. 
 
Cajsa Johansson justerar ut sig för § 
3.1 - § 3.3. 
 
Valberedningen redogör för sitt arbete 
generellt.  De presenterar därefter  
sitt förslag till presidium. De fem 
kandidaterna presenterar sig och 
fullmäktige ställer frågor till 
kandidaterna.  
 
Nicolas Gallardo justerar ut sig för § 
3.1. 
 
Ann Karlsson yrkar: 
att val av ordförande tas med 
acklamation. 
 
Mathilda Bränfeldt drar tillbaka sin 
kandidatur till posten som vice 
kårordförande med ansvar för 
studiesociala frågor tillika 
styrelseledamot för verksamhetsåret 
2012-13. 
 
Karolina Lioliou yrkar:  
att val av vice ordförande med ansvar 
för studiesociala frågor tas med 
acklamation. 

13, 
 
att välja Sandra Schriefer till vice kårordförande 
med ansvar för utbildningsfrågor tillika 
styrelseledamot för verksamhetsåret 2012-13, 
 
att valet av vice ordförande med ansvar för 
studiesociala frågor tas med acklamation samt 
 
att välja Emma Åberg till vice kårordförande 
med ansvar för studiesociala frågor tillika 
styrelseledamot för verksamhetsåret 2012-13. 

   
3.2 Val av två till sex övriga ledamöter av 

kårstyrelsen 
 
Föredragande: Valberedningen 
 
Peter Wejmo drar tillbaka sin 
kandidatur. 
  
Malin Tivefälth lyfter Hanna Sallén 
Lennerthson till övrig ledamot av 
kårstyrelsen. 
 
Kandidaterna presenterar sig. 

Fullmäktige beslutar 
 
att antalet övriga ledamöter av kårstyrelsen 
fastställt till fyra, 
 
att välja Alexandra Nilsson till övrig 
styrelseledamot för verksamhetsåret 2012-13, 
 
att välja Hanna Sallén Lennerthson till övrig 
styrelseledamot för verksamhetsåret 2012-13, 
 
att välja Jesper Blomqvist till övrig 
styrelseledamot för verksamhetsåret 2012-13 
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Fullmäktige ställer frågor till 
kandidaterna.  
 
Valberedningen yrkar:  
att antalet övriga ledamöter av 
kårstyrelsen fastställs till fyra. 
 
Val av övriga ledamöter sker via listval.  

samt 
 
att välja Emelie Schelin till övrig styrelseledamot 
för verksamhetsåret 2012-13. 

   
3.3 Val av två verksamhetsrevisorer 

 
Föredragande: Valberedningen 
 
Niklas Aronsson drar tillbaka sin 
kandidatur. Ingen kandidat finns till 
posterna. 
 
Valberedningen yrkar:  
att vakantsätta posterna till höstens 
första fullmäktigemöte. 

Fullmäktige beslutar 
 
att vakantsätta posterna till höstens första 
fullmäktigemöte. 

   
3.4 Val av godkänd ekonomisk revisor 

 
Föredragande: Sandra Schriefer 
 
Ann Karlsson yrkar: 
valet av godkänd ekonomisk revisor tas 
med acklamation. 

Fullmäktige beslutar 
 
att valet av godkänd ekonomisk revisor tas med 
acklamation 
 
att välja Gunilla Lönnbratt från PwC som 
ekonomisk revisor. 

   
3.5 Val av valberedning 

 
Föredragande: Ulrika Enander 
 
Kandidaterna presenterar sig. 
Fullmäktige ställer frågor till dem.  
 
Ann Karlsson yrkar: 
att val av valberedning tas med 
acklamation. 

Fullmäktige beslutar 
 
att val av valberedning tas med acklamation, 
 
att välja Hannah Saldert till valberedningen för 
Göta studentkår verksamhetsåret 2012/2013 
samt 
 
att välja Karolina Lioliou till valberedningen för 
Göta studentkår verksamhetsåret 2012/2013. 

   
 Styrelsen yrkar  

att mötet ajourneras.  
 
Fullmäktige diskuterar ajournering av 
mötet. 
 
Fredrik Holmberg yrkar: 
att sätta streck i debatten. 
 
Martin Thulin ajournerade mötet 
klockan 21.41. 

Fullmäktige beslutar 
 
att sätta streck i debatten samt  
 
att ajournera mötet. 
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Återupptagande av konstituerande fullmäktige verksamhetsåret 2011/12 
 
 
Datum: 2012-05-02 
Tid: 
Plats: 

Kl. 16.29-18.29 
Lingsalen, Studenternas Hus 

Kallade: Göta studentkårs fullmäktige 
Närvarande: Se separat närvarolista (bilaga 3) 
  

 
§ Ärende Beslut/åtgärd 

 
1 Preliminärer  
   

1.1 Mötets öppnande och behöriga 
utlysande 
 
Suzanne Green återupptog mötet 
klockan 16.29.  

 

   
1.2 Val av mötesordförande 

 
Martin Thulin är inte närvarande. En ny 
fullmäktigeordförande behövs därför. 
 
Styrelsen yrkar: 
att öppna § 1.2 Val av mötesordförande 
samt  
att välja Tobias Eliasson till 
mötesordförande. 

Fullmäktige beslutar 
 
att öppna punkten samt 
 
att välja Tobias Eliasson till mötesordförande. 

   
1.4 Val av justerare tillika rösträknare 

och justering av protokoll 
 
Ann Karlsson och Amir Bdioui är inte 
närvarnade. Nya justerare behövs 
därför. 
 
Styrelsen yrkar: 
att öppna § 1.4 Val av justerare tillika 
rösträknare och justering av protokoll 

Fullmäktige beslutar 
 
att öppna punkten samt 
 
att välja Karolina Lioliou och Cajsa Johansson 
till justerare tillika rösträknare.  

   
1.6 Justering av röstlängd 

 
Röstlängden justerades och 20 av 27 
ledamöter är närvarande.  

Fullmäktige befinns beslutmässigt. 

   
1.9 Stuttid i dag Fullmäktige beslutar 

 
att sikta på klockan 18.30 som sluttid. 
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3 Valärenden  
   
 Sektionsvalberedningen inledde med 

att redogöra för hur de valberett.  
 

   
1.8 Godkännande av föredragningslistan 

 
Fullmäktigeordföranden föreslår att § 
3.8 Val av ordförande och övriga 
ledamöter av IT-sektionens styrelse 
behandlas före § 3.7 Val av ordförande 
och övriga ledamöter av 
humanistsektionens styrelse. 

Fullmäktige beslutar 
 
att öppna 1.8 samt 
 
att godkänna föredragningslistan med 
föreslagen ändring. 

   
3.8 Val av ordförande och övriga ledamöter 

av IT-sektionens styrelse 
 
Föredragande: Sektionsvalberedningen 
 
Mahsa Mirtalebi lyfter sig som 
ordförande för IT-sektionen. Det finns 
därför två kandidater till posten. 
 
Alla närvarande kandidater presenterar 
sig och fullmäktige ställer frågor.  
 
Linnéa Solberg yrkar: 
att val av vice ordförande för IT-
sektionens styrelse tas med 
acklamation. 
 
Pavel Rodin justerar ut sig under 
val av övriga ledamöter till IT-
sektionens styrelse. 
 
Tobias Eliasson yrkar: 
att val av övriga ledamöter för IT-
sektionens styrelse tas med 
acklamation. 

Fullmäktige beslutar 
 
att välja Alena Ipanova till ordförande för IT-
sektionens styrelse verksamhetsåret 2012/2013, 
 
att val av viceordförande för IT-sektionens 
styrelse tas med acklamation, 
 
att välja Alexander Petterson till vice ordförande 
för IT-sektionens styrelse verksamhetsåret 
2012/2013, 
 
att val av övriga ledamöter för IT-sektiones 
styrelse tas med acklamation samt 
 
att välja följande personer till ledamöter av IT-
sektionens styrelse verksamhetsåret 2012/2013: 
Erik Mangsten 
Boris Matic 
Mahsa Mirtalebi 
Rickard Nilsson 
Pavel Rodin 

   
3.7 Val av ordförande och övriga ledamöter 

av humanistsektionens styrelse 
 
Föredragande: Sektionsvalberedningen 
 
Tobias Eliasson yrkar: 
att val av ordförande för 
humanistsektionens styrelse tas med 
acklamation. 
 
Kristian Green lyfter sig själv som vice 
ordförande i humanistsektionen. Två 
kandidater finns därmed till posten. 

Fullmäktige beslutar 
 
att val av ordförande för humanistsektionens 
styrelse tas med acklamation, 
 
att välja Katarina Hylander till ordförande för 
humanistsektionens styrelse verksamhetsåret 
2012/2013, 
 
att välja Henry Drefeldt till vice ordförande för 
humanistsektionens styrelse verksamhetsåret 
2012/2013, 
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Kandidaterna presenterade sig och 
fullmäktige fick möjlighet att ställa 
frågor till dem. 
 
Tobias Eliasson yrkar: 
att val av övriga ledamöter för 
humanistsektionens styrelse tas med 
acklamation. 
 

att val av övriga ledamöter för 
humanistsektionens styrelse tas med 
acklamation samt 
 
att välja följande personer till ledamöter av 
humanistsektionens styrelse verksamhetsåret 
2012/2013 
Daniel Abrahamsson 
Kristian Green 
Thomas Hartvigsson 
Amanda Lindh 
Houman Sadri 

   
3.9 Val av ordförande och övriga ledamöter 

av naturvetarsektionens styrelse 
 
Föredragande: Sektionsvalberedningen 
 
Kandidaten till ordförandeposten 
presenterar sig och fullmäktige ställer 
frågor.  
 
Oskar Amund justerar ut sig för § 3.9. 
 
Tobias Eliasson yrkar: 
att val av ordförande för 
naturvetarsektionens styrelse tas med 
acklamation. 
 
Kandidaten till posten som vice 
ordförande presenterar sig och 
fullmäktige ställer frågor.  
 
Tobias Eliasson yrkar: 
att val av vice ordförande för 
naturvetarsektionens styrelse tas med 
acklamation 
 
Tobias Eliasson yrkar: 
att ta återstående val under § 3.9 i 
klump samt 
att val av övriga ledamöter för 
naturvetarsektionens styrelse tas med 
acklamation 
 
Karl- Mikael Svensson och Malin 
Tivefäldt justerar ut sig för val av övriga 
ledamöter av naturvetarsektionens 
styrelse.  

Fullmäktige beslutar 
 
att val av ordförande för naturvetarsektionens 
styrelse tas med acklamation, 
 
att välja Oskar Amund till ordförande för 
naturvetarsektionens styrelse verksamhetsåret 
2012/2013, 
 
att val av vice ordförande för 
naturvetarsektionens styrelse tas med 
acklamation, 
 
att välja Anton Axelsson till vice ordförande för 
naturvetarsektionen styrelse verksamhetsåret 
2012/2013, 
 
att ta återstående val under § 3.9 i klump, 
 
att val av övriga ledamöter för 
naturvetarsektionens styrelse tas med 
acklamation, 
 
att välja följande personer till ledamöter av 
naturvetarsektionens styrelse verksamhetsåret 
2012/2013 
Sandra Johansson 
Karl-Mikael Svensson 
Malin Tivefäldt, 
 
att vakantsätta två poster i naturvetarsektionens 
styrelse samt 
 
att fyllnadsval ska ske på första fullmäktigemötet 
under hösten 

   
3.10 Val av ordförande och övriga ledamöter 

av samhällsvetarsektionens styrelse 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att val av ordförande för 
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Föredragande: Sektionsvalberedningen 
 
Ingen av kandidaterna till posten som 
ordförande eller vice ordförande är 
närvarande, utan presenteras av andra. 
 
Tobias Eliasson yrkar: 
att val av ordförande för 
samhällsvetarsektionens styrelse tas 
med acklamation. 
 
Tobias Eliasson yrkar: 
att val av vice ordförande för 
samhällsvetarsektionens styrelse tas 
med acklamation. 
 
Fullmäktige ställer frågor till de 
närvarande kandidaterna till övriga 
ledamöter i samhällsvetarsektionens 
styrelse.  
 
Tobias Eliasson yrkar: 
att val av övriga ledamöter för 
samhällsvetarsektionens styrelse tas 
med acklamation. 
 

samhällsvetarsektionens styrelse tas med 
acklamation, 
 
att välja Andreas Abrahamsson till ordförande 
för samhällvetarsektionens styrelse 
verksamhetsåret 2012/2013, 
 
att val av vice ordförande för 
samhällsvetarsektionens styrelse tas med 
acklamation, 
 
att välja Jennie Ranta till vice ordförande för 
samhällvetarsektionen styrelse verksamhetsåret 
2012/2013, 
 
att val av ledamöter för samhällsvetarsektionens 
styrelse tas med acklamation samt 
 
att välja följande personer till ledamöter av 
samhällvetarsektionens styrelse 
verksamhetsåret 2012/2013 
Mathilda Johansson 
Per Karlsson 
Sofia Medina 
Veronica Petterson 
Lovisa Rhodin 
Rikard Sandberg 
David Saxin. 

   
3.11 Val av ordförande och övriga ledamöter 

av utbildningsvetenskapliga sektionens 
styrelse 
 
Föredragande: Sektionsvalberedningen 
 
Kandidaterna till posten som 
ordförande är inte närvarande, utan 
presenteras av andra.  
 
Tobias Eliasson yrkar: 
att val av ordförande för 
utbildningsvetenskapliga sektionens 
styrelse tas med acklamation. 
 
Kandidaten till posten som vice 
ordförande presenterar sig och 
fullmäktige ställer frågor.  
 
Tobias Eliasson yrkar: 
att val av vice ordförande för 
utbildningsvetenskapliga sektionens 
styrelse tas med acklamation. 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att val av ordförande för 
utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse tas 
med acklamation, 
 
att välja Charlotte Eriksson till ordförande för 
utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse 
verksamhetsåret 2012/2013, 
 
att ta val av vice ordförande för 
utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse 
med acklamation, 
 
att välja Jonas Pedersen till vice ordförande för 
utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse 
verksamhetsåret 2012/2013, 
 
att ta återstående val under § 3.11 i klump, 
 
att ta val av ledamöter för 
utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse 
med acklamation, 
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Jonas Pedersen och Nancy Shuch 
justerar ut sig för § 3.11. 
 
Tobias Eliasson yrkar: 
att ta återstående val under § 3.11 i 
klump samt 
att val av övriga ledamöter för 
utbildningsvetenskapliga sektionens 
styrelse tas med acklamation. 
 
 

att välja följande personer till ledamöter av 
utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse 
verksamhetsåret 2012/2013 
Ann Karlsson 
Patrik Nilsson 
Nancy Shuch, 
 
att vakantsätta två poster i 
utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse 
samt 
 
att fyllnadsval ska ske på första fullmäktigemötet 
under hösten. 

 
 

4 Mötets avslutande  
   

4.1 Mötesutvärdering 
 
Mötesutvärdering genomfördes.  

 

   
4.2 Mötets avslutande 

 
Tobias Eliasson avslutar mötet klockan 
18.29. 

 

 
   
Mötesordförande t.o.m. ajournering  Mötessekreterare 
 
 
 

  
 
 

Martin Thulin  Jeanette Drotz 
   
Mötesordförande efter ajournering   
 
 
 

  

Tobias Eliasson   
   
Protokolljusterare t.o.m. ajournering  Protokolljusterare t.o.m. ajournering 
 
 
 

  

Ann Karlsson  Amir Bdioui 
   
Protokolljusterare efter ajournering  Protokolljusterare efter ajournering 
 
 
 

  

Karolina Lioliou  Cajsa Johansson 
 


