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§ 1.5 Avsägelser
Fullmäktigemöte 2
2021/22, 21-10-26

Författare:

Organisationssamordnare

Datum

2021-10-11

§ 1.5 Avsägelser
Följande avsägelser har inkommit till Göta studentkår:
>

Annahita Ahmadi, styrelseledamot Samhällsvetarsektionens styrelse

Förslag till beslut:

att lägga avsägelsen till handlingarna.
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Författare:

Kårstyrelsen

Datum

2021-10-14

Verksamhetsrapport till
fullmäktigemöte 2
Kårövergripande
Verksamhetsplan
Arbetet med verksamhetsplanen prioriterades ner något i samband med insparken och
uppstarten, men nu är arbetet där åter igång förfullt. Många av punkterna är fortfarande i
planering och uppstartsfasen, och kårstyrelsen kommer att inom kort att boka in ett möte
för att ansvarsfördela punkterna ytterligare. Detta för att förtydliga vem som ska göra vad,
och vad som ska ansvaras av vem.

Samarbetsorgan
GFS
Hittills har två styrelsemöten och en diskussionsworkshop genomförts med GFS. Mycket av
arbetet har kretsat kring bostadsfrågan (främst genom projektet GBG7000) och hur GFS
bör arbeta med den framöver. Utöver bostadsfrågan har också ett löpande arbete med
revidering av GFS åsiktsdokument påbörjats för att det ska stämma bättre överens med
kårernas egna åsiktsdokument. Närmast i tid väntar verksamhetsårets andra
diskussionsworkshop och fortsatt arbete med att bedriva opinion på olika sätt kring frågan
om studentbostäder.

SFS
Inom SFS har arbetet med Projektet dragit igång och just nu ligger den mesta av
uppmärksamheten på de kommande medlemsdagarna som ska hållas i Trollhättan under
vecka 42. Vidare har SFS nyligen släppt en bostadsrapport, och återigen listas Göteborg
(och även Stockholm) som en “röd” stad där bristen på studentbostäder är särskilt akut.
Denna har diskuterats både inom SFS och Göta studentkår, men den har också varit
relevant i övriga samarbetsorgan som har bostadsfrågan som ett fokusområde
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GUS
Arbetet med GUS är fullt i gång. Vi har redan haft flertals möten med andra medlemskårer,
GU ledningen och såklart med styrelsen. En väldigt relevant fråga som har diskuterats och
arbetats med har varit kursutvärderingarna. Det är en fråga som har lyft vid flertals
tillfällen av kårerna, och nu har äntligen förbättringsarbetet satts i gång. Andra frågor som
har lyft har varit processen för tillsättning av studentrepresentanter, disciplinärenden och
den nya utlänningslagen som påverkar framförallt doktorander. Även där har både
kårerna och GU diskuterat och tagit fram förslag på hur vi kan påverka detta på bästa sätt.

Verksamhetsområden
Utbildningsbevakning
Sedan restriktionerna hävdes har en stor del av utbildningsbevakningen varit fokuserad
kring universitetets återgång till en fysisk verksamhet. Detta har varit en stor utmaning för
såväl universitetet som studenterna, och det har varit tydligt att detta på sina håll inte har
fungerat idealt. Vi har diskuterat dessa problem internt och även tagit frågan vidare till
Göta studentkårs samarbetsorgan och planen framöver är att även lyfta frågan direkt
med universitetet i diverse forum. Vidare har en stor del av den löpande
utbildningsbevakningen kretsat kring sektionernas kårpresentationer och arbetet med att
förbättra kursutvärderingarna. Göta har under detta första kvartal arbetat ihärdigt med
specifikt frågan om kursutvärderingarna, bland annat genom att diskutera hur dessa kan
förbättras och lyft med universitetet att dessa måste hanteras mer enhetligt från deras
sida för att inte som idag skilja sig drastiskt mellan institutionerna.

Politisk påverkan
Arbetsgruppen för studentpolitisk påverkan har nu kommit igång med en rullande
verksamhet, där såväl aktuella politiska frågor som mer långsiktigt politiskt fokus har
diskuterats. Fokus har under den senaste tiden legat på att skapa mer aktivitet i Göta
studentkårs offentliga kanaler kring aktuella politiska frågor som är av särskild relevans för
de studenter vi representerar. Bland annat har kampanjer och material planerats och
tagits fram gällande frågorna kring höjd CSN-ränta samt förändringarna för doktorander i
nya utlänningslagen.

Arbetsmarknad
Efter mycket fokus på Inspire och insparken under starten av verksamhetsåret har nu
arbetet med arbetsmarknadsevent på sektionerna startat. Arbetsmarknadsansvarig
centralt kollar tillsammans med arbetsmarknadsansvariga på IT och Sam över
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möjligheterna till event under hösten. Arbetsmarknadsrådet kommer inom kort påbörjas
där sektionerna får möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter.

Event
Inspark
Insparken har nått sitt slut och eventansvarig har påbörjat en utvärderingsprocess för
involverade parter. Intervjuerna har varit givande och gett en inblick i vad som kan
förbättras i framtiden, men även vad som har fungerat bra. I slutet av
utvärderingsprocessen kommer eventansvarig att samla all material och återkoppla med
en sammanfattning.
Insparken VT22 har redan startats, sektionerna har börjat rekrytera och tillsätta
koordinatorer och Göta Studentkår har börjat planera för vad som behövs göra fram till
insparken.
Studiesociala rådet
Tillsammans med vice ordförande på samsek har det studiesociala rådet börjar planeras
och en kallelse har skickats till studiesocialt ansvariga på sektionerna. Rådet kommer att
fokusera mer på dialog och workshop än tidigare, samt skapa en plattform för respektive
ansvarig på sektion att träffa andra studiesocialt ansvariga för att byta erfarenheter och
tankar. Mindre fokus på att anordna centrala evenemang, och mer på samarbete,
mötesplats, workshop och dialog för att samarbeta mer sektionsöverskridande.
Podd
Podden är igång och har fått ett utkast på körschema, samt marknadsföringsplan och
arbetsordning. Första avsnittet kommer att släppas snart! Håll utkik!
CSN-frukost
Varje månad, dagen innan CSN kommer Göta studentkår att bjuda till med frukost till våra
medlemmar! Vi håller oss i Studenternas Hus, mellan 08.10.30. Första eventet visade sig
vara en succe och vi ser framemot att CSN-frukosten blir ett traditionellt evenemang!
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Network evening
Den här månaden har vi jobbat en hel del med vår network evening! 11e november bjuder
Göta Studentkår in organisationens förtroendevalda till en kväll för samtal, spexigheter och
en känsla av gemenskap.

Sektioner
Utbildningsvetenskapliga sektionen
Saknas.

Samhällsvetarsektionen
Mycket arbete har gått åt till sektionsstyrelsen, då vi i samband med Annahitas avgång har
gått ut på hemsida och sociala medier och försökt att pusha frågan om att söka till
sektionsstyrelsen. I skrivande stund har vi fört samtal med en av dessa intresserade och
har fler möten inbokade, och vi hoppas att vi snart kommer att kunna ta några namn till
kårstyrelsen för att fyllnadsvälja.
Vi har också varit i kontakt med kårerna som ingår i samarbetet SAMband och bokat in en
träff som kommer att gå av stapeln i Lund 29-31 oktober där samhällsvetarkåren i Lund står
som värd. Träffen kommer att behandla studentrepresentation och rekrytering och
samsek kommer utöver sektionspresidiet att skicka Emil Berglind som är
sektionsstyrelseledamot med arbetsmiljöansvar tillika shamo på samfak.
Vi har också börjat styrelseutbilda våra sektionsföreningars styrelse i takt med att de har
sina årsmöten och nya styrelser tillträder. Första gången hade vi detta för Gaudium,
sektionsföreningen för studenter vid JMG som hade årsmöte i somras och inom kort
kommer vi att bjuda in SG Europa som hade årsmöte vecka 40.
Utöver detta har den vardagliga verksamheten pågått, med mail från universitet,
studenter och externa aktörer. Möten vi har gått på i egenskap av studentrepresentanter i
fakultetsgemensamma organ.

Naturvetarsektionen
Sedan senaste verksamhetsrapport har fortsatt arbete för förbättrad studentpolitik och
påverkan utförts. Sektionsföreningen SG-Geovetenskaper har återinförts som en aktiv
förening under Göta.
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Även Recentiorskommittén(ReKo) har införts till att bli en aktiv förening under Göta. Vidare
kan påpekas att SG-Matematik har visat intresse av att bli en del av Göta Studentkår som
helhet.
Ett fortsatt arbete med att stärka våra sektionsföreningar har gjorts, där vi bland annat
haft möten med att hjälpa dem i sin verksamhet och vara ett stöd i rekrytering av
medlemmar samt studentrepresentanter.
Dialoger om utrymmen med institutionen för kulturvård och geovetenskaper har resulterat
i att sektionsföreningarna har beviljats ett rum för att kunna utföra sin verksamhet. Detta
skall då agera som ett mötesrum/hang-out room och mer därtill för de som studerar inom
kulturvård och geovetenskap.
Ett studiebesök har gjorts till Mariestad där en del av kulturvårdsinstitutionens verksamhet
bedrivs. Där har det förts dialog med institutionen för att se hur de kan stötta den
studentpolitiska påverkan samt hur det är bäst att inkludera de studenter som läser i
Mariestad och inte har möjlighet att pendla till Göteborg. Det har även varit en dialog med
studentföreningen som är aktiv i Mariestad (utanför Göta), Dacapo studentförening. För att
se hur arbetsmiljöfrågor samt klagomål från studenter i Mariestad(under GU) sköts och om
det är något som Göta kan stödja verksamheten med kring dessa frågor.

Humanistsektionen
Styrelsens sammansättning är i dagsläget bestående av 7 ledamöter exkl. ordförande
med avsaknad av en arbetsmarknadsansvarig. Mötena hålls med ca 3 veckors mellanrum
och detta har fungerat bra hittills. Doktorandrådets ordförande Denis Sukhino-Khomenko
och rådets vice ordförande Jacob Jonsson deltar i den mån de kan i våra
sektionsstyrelsemöten för att komma med inputs och höra vad som försiggår.
Studentrepresentanter
Det är mycket svårt att hitta studentrepresentanter som det ser ut i dagsläget. Det har
kommit till min kännedom att det finns studentrepresentanter på fakulteten som inte är
valda av mig och styrelsen; antingen på grund av okunskap om att fallet är sådant eller att
man tänker att man inte behöver. Oavsett anledning är det svårt att identifiera dem och
därmed komma i kontakt med dem. Detta är något som måste tas upp på prefektrådet.
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Många kurs eller programansvariga har också inkommit till mig med frågor om att finna
studentrepresentanter och jag ger dem alltid som svar att det är lättast att hitta
studentrepresentanter i klassrummen och i utbildningstillfällen då lärarna är närmst
studenterna. Studenten i fråga får sedan rapportera in sitt intresse till mig.
Enkät om trivsel
I början av terminen inkom ett mail till dekan Marie Demker om att studiebrott hade
begåtts i form av redigerad litteraturlista utanför tidsramen av vad rektor beslutat är ok.
Brottet tog snabbt om hand och hanterades allvarsamt. Jag och Shamo Ellen Holm
reagerade på denna allvarsamma och snabba hantering då liknande saker sker hela
tiden. Inte direkta, inrapporterade studieregelsrbrott men i allmänhet enligt egen
uppfattning och hörsägen att vissa kurser ibland läggs upp på konstiga sätt, att canvas
hanteras dåligt, att schema inte finns tillgängligt eller kurslitteratur etc.
Därför bestämde vi oss för att sätta samma en enkät för att undersöka hur studenterna på
Humanisten egentligen trivs och ifall vår uppfattning stämmer med verkligheten. Enligt de
svar vi fått in hittills verkar vi ha rätt i frågan men vi återkommer med detta.
Studiesocialt
I november kommer det första eventet för Götaaktiva (styrelse, föreningsaktiva,
studentrepresentanter och ordf och vice ordf för doktorandrådet) att ske! Det kommer bli
bowlingkväll som kåren betalar för.
Vidare har en sittning planerats, vi väntar på dialog om ekonomi och lån av lokal.

IT-sektionen
Ett av mina stora fokusområden var att få igång det studiesociala livet för it-sektionen vid
starten av höstterminen 2021. Vi har haft i snitt fyra evenemang per vecka efter insparkens
slut och totalt har vi haft omkring 20 evenemang sedan 15 september. Alla dessa
evenemang har varit öppna för alla studenter som är Göta-medlemmar på IT-sektionen.
Evenemangen har varit av olika art: schackklubb, pubquiz, fotboll, pingisturnering etc.
Utöver de tidigare nämnda evenemangen har det anordnats evenemang som till exempel
sittningar. Dessa har dock anordnats av Sexmästerierna och är inget som
sektionsstyrelsen har varit delaktig i.
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Alla studentrepresentanter har blivit tillsatta, för både kandidat- och mastersprogrammen,
och även för alla doktorandstudenter.
Vårt mål är att starta upp flera nya programråd på fakulteten och vi har hittills startat upp
två stycken. Vi har dialog med två program till och planen är att komma igång så fort som
möjligt med dessa. Även här är alla studentrepresentanter tillsatta.
Vi har också tagit på oss ett stort ansvar för att förbättra kursvärderingar på fakulteten.
Detta har gjorts i dialog med utbildningshandläggare och vi har tillsammans tagit fram en
plan där vi börjar med att hjälpa till att få in studenternas åsikter om vilka frågor som är
viktiga att lyfta. Utöver det så har vi planer på att kontakta lärare från alla program och alla
årskullar och boka in en tid under nästa kursintroduktion och hålla en till sorts kårpress där
vi pratar om utbildningsbevakning samt avsätter 20 minuter för studenter att svara på
kursvärderingen.
Vidare har vi tagit fram en enkät som skickades till alla program och alla årskullar. Totalt
fick vi in 322 svar. Enkäten handlade om hur studenterna ser på de olika alternativen för
undervisning: campus/hybrid/online-undervisning. Enkäten har sammanställs i form av en
rapport och har skickats ut till alla på fakultetsnivå.
Vi har försökt att förbättra kommunikationen med en stor del av programmen på
fakulteten. Det skulle ha varit praktiskt att ha haft kanaler för det tidigare, men nu bygger vi
upp det i efterhand.
Varje vecka skickar vi ut ett meddelande ”Vad händer denna vecka?” som skickas ut till
nästan alla årskullar i nästan alla program via Facebook och Discord. Informationen som
skickas ut handlar om allt som är aktuellt på Göta som evenemang denna vecka och
annan information som kan vara viktigt att få från fakulteten.
Vi har börjat skriva många dokument som ska kunna underlätta för min efterträdare och
framtida ideellt engagerade: årshjul för sektionsordförande, årshjul för
insparkskoordinatorer, kontaktlista till fakulteten, mallar för informationsutskick osv.
Studieplatser är ett stort problem på vår fakultet och brist på studieplatser har varit aktuellt
i flera år, vi har försökt undersöka möjligheten att öppna upp studierum. Det är många
grupprum och klassrum som kommer öppna upp troligtvis inför HT2022 men vi behöver en
lösning tills dess. Vi har lyckats få fakulteten att öppna upp ett studierum till studenterna
och hoppas att det kommer mer framöver.
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Utöver detta har också den vanliga verksamheten utförts, såsom studentärenden, mail,
möten med fakulteten och Göta osv.
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§ 3.1 Val till valberedningen
Fullmäktigemöte 2
2021/22, 21-10-26

Författare:
Datum

Organisationssamordnare
2021-10-12

§ 3.1 Val till valberedningen
Valberedningens syfte är att bereda val som förrättas av fullmäktige samt val av

sektionsstyrelseledamöter. Valberedningen ska samla in relevant information från
kandidater och sammanställa en förordan som presenteras vid konstituerande
fullmäktigemöte. (Valberedningens arbetsordning)

Valberedningen består av tre till sex ledamöter som utses av fullmäktige under

höstterminen. Det är fördelaktigt om samtliga fem av Göta studentkårs sektioner finns

representerade i valberedningen. Valberedningen utser själva en sammankallare och en
biträdande sammankallare. (Valberedningens arbetsordning)

Valberedningen tillsätts med fördel så tidigt på verksamhetsåret som möjligt. Dock finns i
nuläget inga kandidater.

Förslag till beslut
att tillsätta 3-6 personer till valberedningen för verksamhetsåret 2021/22.
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§ 3.2 Val till valnämnden
Fullmäktigemöte 2
2021/22, 21-10-26

Författare:
Datum

Organisationssamordnare
2021-10-12

§ 3.2 Val till valnämnden
Valnämnden hanterar och administrerar kårvalet, alltså val till fullmäktige. I valnämndens

uppgifter ingår bland annat att marknadsföra kårvalet, besluta om datum för kandidaturer
samt att sammanställa och kungöra valresultat.

Valnämnden ska enligt stadgan tillsättas i början av höstterminen och därmed ligger

denna punkt i dagordningen. I handling §4.4 förklaras dock kårstyrelsen avsikt att avskaffa

valnämnden och med detta hoppas vi kunna lämna punkten obehandlad. I nuläget finns
inga kandidater till valnämnden så om fullmäktige väljer att avslå Propositionen:

Valnämndens avskaffade, är förslaget att istället vakantsätta posterna i valnämnden tills
vidare.

Förslag till beslut

att tillsätta 3-6 personer till valnämnden för verksamhetsåret 2021/22.
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§ 4.1 Proposition: Stadgerevidering - medlemmars utträde – första läsning
Fullmäktigemöte 2
2021/22, 21-10-26

Författare:

Kårstyrelsen

Datum

2021-10-08

§ 4.1 Proposition: Stadgerevidering
- medlemmars utträde – första
läsning
I samband med att vi sökte ställning som studentkår vid Göteborgs universitet, fick vi krav
på komplettering när det kommer till avsnittet kring medlemmars utträde i vår stadga.
Bifogat med handlingarna finner ni ett förslag på stadgarevidering för punkt 2:5, Utträde.

Förslag till beslut:

att revidera Göta studentkårs stadga punk 2:5 Utträde enligt liggande förslag.
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Kapitel 1: Allmänt
§ 1:1

Namn och sammansättning

Studentkårens namn är Göta studentkår. Göta studentkår är en

demokratiskt styrd ideell sammanslutning av studenter vid Göteborgs
universitet. Göta studentkårs är religiöst, Ideologiskt och partipolitiskt
obunden.

§ 1:2

Syfte

Göta studentkårs syfte är att tillvarata, främja och bevaka sina

representerade studenters intressen i utbildnings- och studiesociala
frågor.

§ 1:3

Säte

§ 1:4

Representerade studenter

Göta studentkår har sitt säte i Göteborg.

Göta studentkår representerar samtliga studenter vid Göteborgs
universitet på grund-, avancerad- och forskarnivå inom

Humanistiska-, Naturvetenskapliga-, Samhällsvetenskapliga-,
Utbildningsvetenskapliga- och IT-fakulteten

§ 1:5

Organisation

Göta studentkårs organisation utgörs av:
>

Fullmäktige

>

Valberedning

>
>

Råd

>

Kommittéer

>

Adress

Sektionsstyrelserna

>
>

§ 1:6

Kårstyrelse

Doktorandråd
Utskott

Verksamhetsår

Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg
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Göta studentkårs verksamhetsår och räkenskapsår samt

fullmäktiges, kårstyrelsens och sektionernas mandatperiod löper från
1 juli till 30 juni om inte annat framgår av denna stadga.

§ 1:7

Firmatecknare

Göta studentkårs firma ska tecknas av två personer i förening. En av
Göta studentkårs firmatecknare ska vara kårordföranden.

Kårstyrelsen utser vid konstituerande styrelsemöte ytterligare
firmatecknare.

Kapitel 2: Medlemskap
§ 2:1

Medlemskap

Studenter antagna och registrerade på utbildningar vid Göteborgs
universitet som räknas upp under § 1:4 har rätt att bli medlemmar i
Göta studentkår.

En student blir medlem i Göta studentkår genom att betala av
fullmäktige fastställd medlemsavgift.

§ 2:2

Medlems rättigheter

Varje medlem har rätt att:
>

>
>
>
>
>

Adress

Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

delta i val till fullmäktige

att kandidera till fullmäktige, kårstyrelsen, sektionsstyrelse,
valberedning och valnämnd.

att kandidera till de studentrepresentantposter som utses av
Göta studentkår

att kandidera till de studentrepresentantposter dit Göta
studentkår har rätt att nominera kandidater

att få en fråga behandlad av fullmäktige, kårstyrelsen samt

Göta studentkårs sektionsstyrelser

att ta del av protokoll från fullmäktige, kårstyrelsen och
sektionernas möten
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>

§ 2:3

att ta del av de förmåner och tjänster Göta studentkår
erbjuder

Medlems skyldigheter

Varje medlem är skyldig att rätta sig efter denna stadga, Göta
studentkårs värdegrund, policys, regler och beslut fattade av
fullmäktige, kårstyrelsen eller sektionsstyrelse.

§ 2:4

Stödmedlemskap

Enskilda personer kan bli stödmedlemmar genom att betala

stödmedlemsavgift som fastställs av fullmäktige. Stödmedlem har
inga rättigheter eller skyldigheter inom kåren.
Stödmedlem är inte medlem av en sektion.
En fullvärdig medlem som valts till ett förtroendeuppdrag har rätt att
slutföra sitt uppdrag med ett stödmedlemskap om denne skulle
avbryta, eller pausa, sina studier under mandatperioden.

§ 2:5

Utträde

Medlem äger rätt att säga upp sitt medlemskap i Göta studentkår.

Medlem som önskar utträda ur Göta studentkår ska meddela detta till
studentkåren. Medlemskapet upphör att gälla när meddelande om
utträde kommit Göta studentkår tillhanda.

Medlemskap upphör att gälla när den period för vilken man tecknat
medlemskap löper ut, alternativt när studierna vid någon av de
fakulteter vid Göteborgs universitet som Göta studentkår
representerar avslutas.

§ 2:6

Uteslutning

En medlem som bryter mot § 2:3 eller motarbetar kårens syfte kan
uteslutas.

Beslut om uteslutning tas av kårstyrelsen med minst hälften av

kårstyrelsen totala antal röster. I beslutet ska anges den kortaste tid

som uteslutningen ska gälla. Beslutet ska rapporteras till fullmäktige.
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Om berörd person eller medlem vill överklaga beslutet kan denne

göra detta till fullmäktige. Detta ska skriftligt lämnas till kårordförande.
Beslut vid överklagande till fullmäktige görs med minst hälften av

fullmäktiges totala antal röster. I beslutet ska anges den kortaste tid
som uteslutningen ska gälla.

Fråga om uteslutning kan väckas av medlem i Göta studentkår.
Medlem som är föremål för beslut om uteslutning ska underrättas om
detta och har rätt att närvara och yttra sig i denna fråga vid det
kårstyrelse- eller fullmäktigemöte frågan om uteslutning ska
behandlas.

Kapitel 3: Fullmäktige
§ 3:1

Fullmäktiges väsen

§ 3:2

Sammansättning

Fullmäktige är Göta studentkår högsta beslutande organ.

Fullmäktige består av upp till 21 ledamöter som utses av Göta
studentkårs medlemmar genom direkta val. Fullmäktige
representerar Göta studentkårs medlemmar.

Ledamot av fullmäktige måste vara medlem under hela
mandatperioden men kan fullfölja sitt uppdrag, med ett

stödmedlemskap, om ledamotens skulle avbryta, eller pausa, sina
studier, under mandatperioden.

Om en ledamot frånträder sitt uppdrag utses en ersättare i enlighet
med Göta studentkårs valordning.

Vid tillfällig frånvaro kan ledamot ersättas av nästa person på listan
om ledamoten blivit vald genom lista.
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§ 3:3

Fattande av beslut

Fullmäktige fattar beslut med minst hälften av antalet godkända
avlagda röster, om inte stadgarna säger annat.

Vid lika röstetal ska frågan behandlas åter. Vid lika röstetal i beslut där
frågan ej tål uppskov har kårordförande utslagsröst.

§ 3:4

Sammanträden

Fullmäktige sammanträder på kallelse av kårordföranden eller på
begäran av minst tre fullmäktigeledamöter.

Fullmäktige ska ha minst två möten per termin.
Nyvalt fullmäktige ska, innan dess mandatperiod inleds, hålla ett

konstituerande sammanträde före utgången av april månad. Vid

konstituerande fullmäktige får inga andra ärenden än de som anges i
§ 3:5 behandlas.

§ 3:5

Konstituerande sammanträde

Innan april månads utgång ska nyvalt fullmäktige hålla ett
konstituerande sammanträde.

Följande frågor ska behandlas inför det kommande verksamhetsåret:
>

Val av:
>

>

>
>

>
>

>

Kårpolitisk sekreterare tillika sekreterare och ledamot av

kårstyrelsen

Eventansvarig tillika ledamot i kårstyrelsen

Arbetsmarknadsansvarig tillika ledamot i kårstyrelsen
Två verksamhetsrevisorer

Godkänd ekonomisk revisor

Ordförande för var och en av sektionernas styrelser tillika

>

Vice sektionsordförande för Samhällsvetarsektionen

>

Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

Vice kårordförande tillika ledamot av kårstyrelsen

>

>

Adress

Kårordförande tillika kårstyrelsens ordförande

ledamöter i kårstyrelsen

Sektionsstyrelseledamöter till samtliga sektionsstyrelser

Talman och talmanssuppleant för fullmäktige
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>

Arbetsordning för fullmäktigemöten

>

Medlemsavgift

>

Rambudget

>
>

>

Månadsarvodens storlek
Verksamhetsplan

Beslut om datum för höstens fullmäktigesammanträden

Beslut fattade av konstituerande fullmäktige träder i kraft 1 juli samma år.

§ 3:6

Ärenden att behandla under hösten

Vid fullmäktigemöte under hösten ska följande ärenden behandlas:
>

val av valberedning

>

val av tre till sex övriga ledamöter av valnämnden

>
>

>

Delegationsordning för Göta studentkår

verksamhetsberättelse

>

revisionsberättelser

>

kårstyrelsens förslag på hur överskott ska disponeras eller

>

>
>

§ 3:7

val av valnämndens ordförande

fastställande av resultat- och balansräkning
underskott täckas

ansvarsfrihet för föregående års kårstyrelse

beslut om datum för vårens fullmäktigesammanträden

Kallelse

Kallelse till sammanträde ska gå ut till fullmäktiges ledamöter senast
tjugo veckodagar innan sammanträdet och ska innehålla en
preliminär föredragningslista.

Handlingar till sammanträdet ska gå ut till fullmäktiges ledamöter
senast tio veckodagar innan sammanträdet.

Kallelse ska anslås på Göta studentkårs hemsida.

§ 3:8

Motion

Medlem som önskar ta upp en fråga på föredragningslistan ska
anmäla detta skriftligt till kårpolitisk sekreterare senast femton
veckodagar innan fullmäktiges sammanträde.
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Kårstyrelsen ska lämna ett yttrande över inkomna motioner till
fullmäktige.

§ 3:9

Extra ärenden

§ 3:10

Närvaro- och yttranderätt

Beslut får ej fattas i fråga som ej varit utsänd som beslutspunkt.

Fullmäktiges möten är öppna för Göta studentkårs medlemmar och
personal.

Yttranderätt tillkommer samtliga närvarande på mötet.
Fullmäktiges ledamöter, fullmäktiges ordförande,

fullmäktigesekreterare, kårstyrelsen, kårens revisorer, valberedningen
samt valnämnden har ständig närvarorätt.

§ 3:11

Yrkanderätt

Yrkanderätt tillkommer Göta studentkårs medlemmar, fullmäktiges
ledamöter, kårstyrelsen, kårens revisorer, valberedningen,
valnämnden samt dem som fullmäktige beslutar.

§ 3:12

Rösträtt

§ 3:13

Beslutsmässighet

§ 3:14

Omröstning

Rösträtt tillkommer fullmäktiges ledamöter. Röstning via fullmakt är
inte tillåten.

Ett sammanträde är beslutsmässigt om det är utlyst i enlighet med §
3:7 och minst hälften av ledamöterna närvarar vid mötet.

Omröstning sker alltid öppet, med undantag av personval då sluten
votering alltid sker vid konkurrens. Sluten votering sker också om
fullmäktigeledamot begär så.

§ 3:15

Personval

Personfrågor avgörs alltid med sluten omröstning om inte fullmäktige
enhälligt beslutar annat. För att bli vald krävs mer än hälften av
fullmäktiges avlagda giltiga röster. Om ingen kandidat uppnår
föreskriven majoritet genomförs en ny valomgång mellan alla
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kandidater förutom den kandidat som fick minst antal röster i
föregående valomgång.

§ 3:16

Protokoll

Vid fullmäktiges sammanträden ska protokoll föras. Protokollet ska

justeras av tjänstgörande mötesordförande, mötessekreterare och
två valda justeringspersoner.

§ 3:17

Meddelande av beslut

Justerat protokoll från fullmäktige ska anslås på Göta studentkårs
hemsida senast fyra veckor efter respektive
fullmäktigesammanträde.

§ 3:18

Misstroendeförklaring

Fullmäktige kan genom misstroendevotum besluta att förtroendevald
inte längre åtnjuter fullmäktiges förtroende, vilket innebär att den
förtroendevalda entledigas från sitt uppdrag.

För sådan förklaring fordras att mer än hälften av fullmäktiges totala
antal ledamöter bifaller detta. Misstroendeförklaring behandlas
endast på begäran av minst fyra fullmäktigeledamöter.

§ 3:19

Samarbetsorganisationer

Frågor rörande Göta studentkårs inträde eller utträde i andra

organisationer beslutas av fullmäktige med 3/4 majoritet av antalet
godkända avgivna röster.

§ 3:20

Förhinder att vara ledamot i fullmäktige

§ 3:21

Jäv

Om en ledamot av fullmäktige väljs till ledamot av kårstyrelsen eller

till sektionspresidial ska ledamoten avsäga sig sin plats i fullmäktige.

Vid jävsituation ska ledamot i fullmäktige justera ut sig från

röstlängden under den punkten. Ledamot i fullmäktige kan väcka

ordningsfråga där jäv riktas mot en annan fullmäktigeledamot. Om

ledamot som jäv riktas mot inte vill justera ut sig avgör fullmäktige om
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jävsituation har uppstått och om ledamoten ska justeras ut under
beslutspunkten.

Med jäv menas att beslutet kan medföra synnerlig nytta till ledamot
eller om ledamotens opartiskhet kan ifrågasättas.

§ 3:22

Entledigande av fullmäktigeledamot

Om en fullmäktigeledamot inte närvarar på två fullmäktigemöten i

rad utan att ge en god förklaring till frånvaro, kan denna entledigas
av fullmäktige. Detsamma gäller om ledamot inte svarar på, för

presidiet möjliga, kontaktförsök fram till en vecka innan fullmäktige
två.

Fullmäktigeledamoten ska då ersättas med nästa person på sin lista
om denne tillhör en sådan, annars med nästa person från

ersättningslistan. Om det inte finns någon ersättare justeras storleken
på fullmäktige.

Kapitel 4: Val till fullmäktige
§ 4:1

Valsätt

Fullmäktige väljs årligen i fria, slutna, direkta och proportionella val.

Valet ska vara genomfört och sammanräknat senast vid utgången
av mars månad.

Röstning kan ske i vallokal eller via internet.

§ 4:2

Rösträtt

Rösträtt har varje medlem som vid valtillfället kan uppvisa giltig
legitimation.

Varje medlem har en röst. Röstning genom fullmakt är inte tillåtet.

§ 4:3
Adress

Valbarhet
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Varje medlem är valbar till fullmäktige. För att kunna erhålla röster till
fullmäktige måste kandidat vara valbar.

§ 4:4

Mandatfördelning

Mandaten i fullmäktige fördelas som föreskrivs i valordningen.
För att en kandidat ska få mandat i fullmäktige krävs att kandidaten
eller listan fått minst två godkända röster.

§ 4:5
§ 4:6

Valperiod

Val till fullmäktige ska hållas mellan 1 mars - 24 mars. Exakta valdatum

sätts av Kårstyrelsen i samråd med valnämnden.

Fyllnadsval

Fullmäktige kan med enkel majoritet på ett fullmäktigemöte utlysa

fyllnadsval. För att ett sådant beslut skall kunna fattas krävs det att
antalet ledamöter understiger sexton stycken samt att
rangordningslista saknas eller har tömts enligt § 3.2.

Fyllnadsvalet skall följa samma procedurer och regler som gäller för
ordinarie val till fullmäktige enligt § 4.2.

Fyllnadsval får inte genomföras inom 50 dagar av ordinarie valperiod
enligt § 4.5.

Kapitel 5: Kårstyrelsen
§ 5:1

Styrelsens väsen

Kårstyrelsen är kårens verkställande organ och fullmäktiges

ställföreträdare. Kårstyrelsen handhar i överensstämmelse med

denna stadga, befintliga styrdokument samt andra av fullmäktige
fattade beslut, den omedelbara ledningen av kårens verksamhet.

§ 5:2
Adress

Sammansättning
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Kårstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, kårpolitisk
sekreterare, eventansvarig, arbetsmarknadsansvarig och

sektionsordförande från vardera sektionen inom Göta studentkår.

Vice sektionsordförande är sektionsordförandens ställföreträdare i

kårstyrelsen. I det fallet då sektionen saknar en ordförande eller vice
ordförande ska sektionsstyrelsen utse en ställföreträdare från
sektionsstyrelsen.

Kårstyrelsens ledamöter ska vara medlemmar av Göta studentkår.

§ 5:3

Fyllnadsval till kårstyrelse

Om ledamot i kårstyrelsen avsäger sig sitt uppdrag kan fullmäktige
fyllnadsvälja. Fyllnadsvalet ska beredas av den sittande
valberedningen.

§ 5:4

Uppgifter

Kårstyrelsen har till uppgift att:
>
>
>
>

planera, samordna och leda kårens verksamhet

bereda ärenden som ska behandlas av fullmäktige om inte

fullmäktige har beslutat att ärendet ska beredas på annat sätt
verkställa fullmäktiges beslut

utöver de ledamöter i sektionsstyrelserna som utses på

konstituerande fullmäktigemötet av fullmäktige, tillsätta
ledamöter i sektionsstyrelserna löpande under

>

utse ledamöter i kommittéer samt förtroendevalda i de organ

>

upprätta förslag till budget för det kommande

>
>

>
>

Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

till vilka fullmäktige eller sektionerna ej väljer dessa

verksamhetsåret

upprätta förslag till verksamhetsplan för det kommande
verksamhetsåret

förelägga fullmäktige resultaträkning och balansräkning för
verksamhetsåret senast den 1 november nästkommande
verksamhetsår

vara arbetsgivare för kårens anställda

fatta beslut om utbetalning av arvode

>

utse firmatecknare

>

stödja sektionerna i deras arbete

>

Adress

verksamhetsåret

efter sin mandatperiod, dock senast den 1 november,

förelägga revisorerna sin verksamhetsberättelse
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>

konkretisera den antagna verksamhetsplanen samt
rapportera denna till fullmäktige. Konkretiserad

verksamhetsplan ska ha sin utgångspunkt i den

verksamhetsplan som antas av konstituerande fullmäktige

Kårstyrelsen får också fatta beslut som i normala fall skulle fattas av

fullmäktige, men som inte tål uppskov. Sådana beslut ska underställas
fullmäktige vid nästa fullmäktigesammanträde.

§ 5:5

Kallelse

Kårstyrelsen sammanträder på kallelse från kårordförande. Kallelse till
sammanträde ska skickas ut till styrelsen senast tio veckodagar före
sammanträdet. Dagordningar och övriga styrelsehandlingar ska
förmedlas senast tre veckodagar före sammanträdet.
Kallelse ska anslås på Göta studentkårs hemsida.

§ 5:6

Beslutsmässighet

§ 5:7

Fattande av beslut

Styrelsen är beslutsmässig när hälften, dock minst fyra, ledamöter
närvarar vid sammanträdet.

Styrelsen fattar beslut med minst hälften av antalet godkända
avlagda röster. Vid lika röstetal ska frågan behandlas åter. Om
uppskov ej är möjligt har kårstyrelsens ordförande utslagsröst.

Om styrelsen ska kunna fatta beslut på annat sätt ska detta regleras i
styrelsens mötesordning.

§ 5:8

Mötesdeltagares rättigheter

Närvaro- yttrande- förslags- och rösträtt vid kårstyrelsens

sammanträden tillkommer kårstyrelsens ledamöter.

Närvaro- och yttranderätt tillkommer kårens revisorer.
Närvaro- och yttranderätt för övriga regleras i styrelsens

mötesordning.
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Styrelsen kan besluta att hålla delar eller hela mötet bakom stängda
dörrar.

§ 5:9

Protokoll

Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras av

mötessekreterare. Protokollet ska justeras av mötets ordförande,
sekreterare och minst en justeringsperson.

§ 5:10

Meddelande av beslut

§ 5:11

Konstituerande styrelsemöte

Justerat protokoll från styrelsemöten ska anslås på Göta studentkårs
hemsida senast två veckor efter respektive styrelsemöte.

Tillträdande kårstyrelse ska sammanträda vid ett konstituerande

styrelsemöte efter att det fullmäktigemöte som valt dem avslutats. På
mötet ska följande frågor behandlas:
>

>

arbetsordning för kårstyrelsen

arvoderingar

>

firmatecknare

>

anta arbetsordning för sektionerna

>

ekonomisk delegation

Om konstituerande styrelsemöte hålls före 1 juli, träder beslut fattade
på mötet i kraft 1 juli.

§ 5:12

Misstroendeförklaring

Kårstyrelsen kan avge förklaring att förtroendevald av kårstyrelsen

inte åtnjuter kårstyrelsens förtroende. För sådan förklaring fordras att

mer än hälften av kårstyrelsens totala antal ledamöter bifaller detta.
Misstroendeförklaring behandlas endast på begäran av minst tre
ledamöter.

Beslut gällande misstroendeförklaring inom kårstyrelsen kan
överklagas till Fullmäktige.
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Kapitel 6: Sektioner
§ 6:1

Sektionernas väsen

Alla medlemmar i Göta studentkår tillhör en sektion.
Sektionens uppgift är att bedriva utbildningsbevakning inom

sektionens område, arrangera studiesocial verksamhet, engagera

kårens medlemmar, förmå sektionens studenter att bli medlemmar i
Göta studentkår samt att utse kårens företrädare inom sektionens
verksamhetsområde.

Varje sektion ska verka för att medlemmar kandiderar och röstar i
kårvalet.

§ 6:2

Sektionernas antal och verksamhetsområden
Göta studentkår har fem sektioner:
>

Humanistsektionen

>

Naturvetarsektionen

>

Utbildningsvetenskapliga sektionen

>

>

Samhällsvetarsektionen

IT-sektionen

Sektionernas verksamhetsområde är lika med respektive fakultet.

§ 6:3

Sektionstillhörighet

Varje medlem tillhör den sektion där den läser flest antal

högskolepoäng. Studenter antagna till ett utbildningsprogram tillhör
den sektion vars verksamhetsområde är lika med det

fakultetsnämndsområde eller motsvarande som ansvarar för
programmet.

Medlem som studerar lika många högskolepoäng vid två sektioner
får själv välja till vilken sektion medlemmen ska tillhöra.

§ 6:4
Adress

Sektionsstyrelse

Sektionsstyrelsen ansvarar för sektionens verksamhet.
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Sektionsstyrelsens ledamöter ska ansvara för utbildningsfrågor,
studiesociala frågor och ekonomi.

Sektionsstyrelsen svarar inför kårstyrelsen.

§ 6:5

Sektionsstyrelsens sammansättning

Sektionsstyrelsens ledamöter ska vara medlemmar av Göta

studentkår. Skulle en sektionsstyrelseledamot avbryta, eller pausa,
sina studier har denne rätt att fullfölja sitt uppdrag med ett
stödmedlemskap.

Sektionsstyrelsen skall bestå av 3–9 ledamöter inklusive
sektionsordförande och vice sektionsordförande.

§ 6:6

Uppgifter

Sektionsstyrelsen har till uppgift att:
>

leda sektionens arbete

>

utse studentrepresentanter inom sektionens

>

innan det andra fullmäktigesammanträdet under

>

företräda sektionen

verksamhetsområde

höstterminen under sitt verksamhetsår lämna förslag på
representant till valberedningen

>

nominera minst 1 representant till valnämnden senast den 1

>

senast 1 oktober efterföljande verksamhetsår inlämna en

oktober under sitt verksamhetsår

verksamhetsberättelse till Kårstyrelsen

Uppdrag för sektionsstyrelsens ledamöter regleras i

Uppdragsbeskrivningar för sektionsstyrelseledamöter.
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Kapitel 7: Råd
§ 7:1

Rådens väsen

Göta studentkårs råd är organ för samverkan och samråd mellan

kårstyrelsen och sektionerna.

Råden finns till för att behandla strategiska frågor inom Göta
studentkår.

§ 7:2

Skapandet av råd

§ 7:3

Sammansättning

Kårstyrelsen har rätt att skapa råd. Råden skapas vid behov av extra
samverkan inom frågor som rör hela verksamheten.

Rådens sammansättning bestäms av kårstyrelsen.
Minst en ledamot från varje sektion samt kårstyrelsen

rekommenderas, beroende på rådets syfte kan detta undantas från.

§ 7:4

Kallelse

Rådet sammanträder på kallelse av rådets ordförande.

Kapitel 8: Kommittéer och utskott
§ 8:1

Kommittéer och utskotts väsen

För beredning och genomförande av specifika intressefrågor har

kårstyrelsen till sitt förfogande kommittéer samt sektionsstyrelserna
utskott.

§ 8:2

Adress

Sammansättning

Kommittéernas ledamöter väljs av kårstyrelsen.

Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg
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Utskottens ledamöter väljs av sektionsstyrelse.
Ledamöter i kommittéer och utskott ska vara medlemmar i Göta
studentkår.

Kapitel 9: Doktorandråd
§ 9:1

Doktorandrådens väsen

Doktorandråden är sammanslutningar av doktorander som studerar
vid någon av de fakulteter som representeras av Göta studentkår.

Doktorandråden regleras ytterligare i dokumentet ”Arbetsordning för
doktorandråd”.

§ 9:2

Doktorandrådens antal och verksamhetsområden
Göta studentkår har fem doktorandråd:
>

Humanistiska doktorandrådet

>

Naturvetenskapliga doktorandrådet

>

Utbildningsvetenskapliga doktorandrådet

>

>

Samhällsvetenskapliga doktorandrådet

IT-fakultetens doktorandråd

Doktorandrådens verksamhetsområde är lika med respektive fakultet
och sektion.

§ 9:3

Uppgift

Doktorandrådets har till uppgift att:
>

>
>
>

>

Adress

Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

samordna forskarstuderande vid representerad fakultet

vara en plattform för diskussion mellan doktorander

agera remissinstans för Göteborgs universitet i frågor som rör
doktorander

föra information mellan doktorander och Göta studentkårs
sektionsstyrelser

nominera doktorander för studentrepresentantsuppdrag till
sektionsstyrelsen
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>

§ 9:4

utse en representant till Göteborgs universitets
doktorandkommitté (GUDK)

Sammansättning

Doktorandrådet består av ordförande, vice ordförande, kassör och
sekreterare. Utöver presidiet ska i doktorandrådet ingå en

representant från varje institution inom verksamhetsområdet. Alla

doktorandrepresentanter som sitter i fakultetsgemensamma organ
inom verksamhetsområdet är också ledamöter i doktorandrådet.

Kapitel 10: Valberedning
§ 10:1

Valberedningens väsen

Valberedningen bereder samtliga val som förrättas av fullmäktige
samt val av sektionsstyrelseledamöter.

Valberedningen kan ges i uppdrag av fullmäktige eller kårstyrelsen
att bereda ytterligare val.

§ 10:2

Valberedningens sammansättning

Valberedningen består av tre till sex ledamöter och bör bestå av
medlemmar från olika sektioner.

Valberedningen utser inom sig en sammankallare och en biträdande
sammankallare.

§ 10:3

Sammanträden

§ 10:4

Beslutsmässighet

Adress

Valberedningen sammanträder på kallelse av valberedningens
sammankallare.

Valberedningen är beslutsmässig när sammankallare eller

biträdande sammankallare samt minst hälften av Valberedningens

Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg
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ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har sammankallare
utslagsröst.

§ 10:5

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska senast två veckor före fullmäktigesammanträde
då val ska hållas lämna fullständigt namnförslag på de val som ska
förrättas.

Valberedningen har i uppdrag att lämna förslag på eventuella

fyllnadsval av förtroendeposter som behöver förrättas under året.

Kapitel 11: Revision
§ 11:1

Ekonomisk revision

§ 11:2

Verksamhetsrevision

§ 11:3

Avlämnande av revisionsberättelse

Göta studentkårs ekonomiska revision ska utföras av en auktoriserad
revisor.

Verksamheten ska granskas av två verksamhetsrevisorer.

Ekonomisk revisor och verksamhetsrevisorer ska lämna separata

revisionsberättelser till fullmäktige senast den 15 november efter det
verksamhetsår som revisionen avser. Verksamhetsrevisorernas
berättelse ska innehålla yttrande angående ansvarsfrihet för
styrelsen.

Ekonomisk revisors berättelse ska innehålla yttrande angående
ansvarsfrihet för styrelsen, fastställande av resultat- och

balansräkning samt yttrande angående styrelsens förslag på hur
överskott ska disponeras eller underskott täckas.

§ 11:4
Adress

Extraordinarie ekonomisk revision
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Om styrelsen eller fullmäktige begär, ska de ekonomiska revisorerna
verkställa en särskild revision av viss del av förvaltningen.

§ 11:5

Extraordinarie verksamhetsrevision

§ 11:6

Följande av revisionssed

§ 11:7

Förhinder att inneha annat förtroendeuppdrag
samtidigt med revisorsuppdrag

Verksamhetsrevisorerna kan verkställa en särskild revision av ett
ärende på eget initiativ eller på uppdrag av kårmedlem.

Revisorerna ska följa god revisionssed.

Revisor får ej inneha annat förtroendeuppdrag inom Göta studentkår.

Kapitel 12: Kårföreningar
§ 12:1

Kårföreningars väsen

Sammanslutningar som vänder sig till medlemmar av Göta

studentkår kan ansöka om status som kårförening. Ansökningen
beslutas av kårstyrelsen och regleras av dess styrdokument.

Om en förening som ansöker om kårföreningsstatus blir nekad

kårföreningsstatus kan föreningen överklaga kårstyrelsens beslut till
fullmäktige.

§ 12:2

Erhållande av kårföreningsstatus

För att erhålla status som kårförening ska föreningens stadga
godkännas av kårstyrelsen.

Krav på föreningen regleras i Regler för Göta studentkårs föreningar.

§ 12:3

Adress

Kårföreningars rättigheter och skyldigheter

Kårföreningars rättigheter och skyldigheter regleras av Regler för
Göta studentkårs föreningar.
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§ 12:4

Upphävande av kårföreningsstatus

Kårstyrelsen får besluta om att upphäva kårföreningsstatus om

föreningens verksamhet upphör eller bryter mot Göta studentkårs
stadga, värdegrund eller övriga styrdokument.

Förening kan överklaga beslut om upphävande till fullmäktige.
Kårförening som själv vill upphäva sin kårföreningsstatus ska
meddela detta till kårstyrelsen.

Kårstyrelsen ska omedelbart bifalla sådan förfrågan.

Kapitel 13: Sektionsföreningar
§ 13:1

Sektionsföreningarnas väsen

En sektionsförening är en sammanslutning av medlemmar som
studerar inom samma fakultet, institution, program, ämne eller
motsvarande på en av Göta studentkårs sektioner.

§ 13:2

Uppgift

Sektionsföreningars syfte är att bedriva utbildningsbevakning för
studenterna de representerar och/eller arrangera studiesociala
aktiviteter för medlemmar och övriga studenter.

§ 13:3

Erhållande av sektionsföreningsstatus

För att erhålla status som sektionsförening ska ansökan inkomma till

sektionsstyrelsen vid den sektion som sektionsföreningen önskar vara
verksam.

Krav på föreningen regleras i Regler för Göta studentkårs föreningar.

§ 13:4

Upphävande av sektionsföreningsstatus

Sektionsstyrelse får besluta om att upphäva en förenings status som

sektionsförening om föreningens verksamhet upphör eller bryter mot
Göta studentkårs stadga, värdegrund eller övriga styrdokument.
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Beslut gällande sektionsföreningsstatus kan överklagas till
Fullmäktige.

Kapitel 14: Styrdokument
§ 14:1

Styrdokument

Förutom denna stadga finns, delegationsordning, arbetsordningar,

uppdragsbeskrivningar, värdegrund, vision, åsiktsdokument, policys,
planer och regler.

§ 14:2

Ändringar av stadgar

För ändring av dessa stadgar krävs lika lydande beslut fattade med
3/4 majoritet av antalet godkända avlagda röster vid två olika
fullmäktigemöten med minst trettio veckodagar emellan.

§ 14:3

Redaktionella ändringar

Beslut om redaktionella ändringar får tas av kårstyrelsen.
Vid tvist avgör stadgetolkningsnämnden om en ändring är
redaktionell.

§ 14:4

Stadgetolkningsnämnd

Uppstår en tvist om dessa stadgar ska frågan hänskjutas till en

stadgetolkningsnämnd bestående av kårens verksamhetsrevisorer,
och kårordförande. Är nämnden oenig avgörs tolkningen genom

omröstning. Vid omröstning bifalles det förslag som har stöd av minst
hälften av det totala antalet röster.
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§ 14:5

Delegationsordning

Fullmäktige fastställer och reviderar Delegationsordning för Göta

studentkår. I denna framgår uppgifter och befogenheter.

Delegationsordningen bör tas upp till diskussion eller beslut en gång
per år.

Det finns endast en delegationsordning inom Göta studentkår, övriga
beslut om delegering till enskilda individer i kårstyrelse eller

sektionsstyrelse beskrivs i respektive arbetsordning.

§ 14:6

Arbetsordningar

Arbetsordning ska finnas för respektive instans inom organisationen.
Den ska ange direktiv om vad organet ska göra, samt

tillvägagångssätt, eventuella tidsplaner och delegeringar till individer.
En arbetsordning ska beslutas om varje gång en ny mandatperiod
påbörjas eller då ett organ tillsätts.

Följande arbetsordningar beslutas av fullmäktige:
>

Arbetsordning för fullmäktigemöten

>

Arbetsordning för verksamhetsrevisorer

>
>

>

Arbetsordning för valberedningen

Arbetsordning för studentrepresentanter

Arbetsordning för doktorandråd

Följande arbetsordningar beslutas av kårstyrelsen:
>

>

Arbetsordning för kårstyrelsen

Arbetsordning för sektioner

För övriga arbetsordningar beslutas dessa av det organ som utsett

instansen. I det fall samma typ av organ ska finnas på flera sektioner
bör gemensam arbetsordning beslutas av kårstyrelsen.

§ 14:7

Adress

Valordning

Utöver vad som sägs i denna stadga, regleras val till fullmäktige av
Göta studentkårs valordning.
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För att ändra valordningen krävs lika lydande beslut med 3/4
majoritet av antalet godkända avlagda röster vid två olika
fullmäktigemöten med minst trettio veckodagar emellan.

§ 14:8

Uppdragsbeskrivningar

Uppdragsbeskrivningar är dokument som beskriver enskilda
individers roll och uppdrag.

Uppdragsbeskrivningar ska beslutas om före varje val av enskild post
har skett.

Följande uppdragsbeskrivningar ska beslutas av fullmäktige:
>

Kårordförande

>

Vice kårordförande

>

Eventansvarig

>

Kårpolitisk sekreterare

>

Arbetsmarknadsansvarig

>

Samhällsvetarsektionens vice ordförande

>

>

Respektive sektionsordförande

Uppdragsbeskrivningar för sektionsstyrelseledamöter

Uppdragsbeskrivningar till övriga uppdrag beslutas i de fall de behövs
av det organ som utsett posten. I det fall samma typ av post ska

finnas på flera sektioner bör gemensam arbetsordning beslutas av
kårstyrelsen.

§ 14:9

Värdegrund och vision

§ 14:10

Åsiktsdokumentet

Göta studentkårs värdegrund samt Göta studentkårs vision fastställs
och revideras av fullmäktige.

Göta studentkårs åsiktsdokument fastställs och revideras av
fullmäktige.

Göta studentkårs åsikter redovisas i Göta studentkårs
åsiktsdokument.
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§ 14:11

Policydokument

Policy fastställes och revideras av fullmäktige.
En policy är en förordning för hur Göta studentkårs verksamhet ska
bedrivas och som inte finns statuerat i stadga, arbetsordning eller
uppdragsbeskrivning. Policy ska inte uttrycka en åsikt.

§ 14:12

Planer

Planer fastställes av kårstyrelsen, undantagen verksamhetsplan som
fastställes av fullmäktige.

Handlingsplaner ska vara tidsbestämda och löper till dess slutdatum.
Planer ska beskriva uppföljningsbara mål.

§ 14:13

Regler

Regler fastställes av det organ som finner att behov av regler finns.
Regler gäller tills vidare men bör tas upp till beslutande organ
regelbundet. Regler ska fortlöpande följas upp.

Kapitel 15: Upplösning
§ 15:1

Beslut om upplösning

För att upplösa Göta studentkår krävs likalydande beslut fattat med
3/4 majoritet av fullmäktiges totala antal röster vid två olika
fullmäktigemöten med ett kårval emellan.

§ 15:2

Sammanslutningens tillgångar vid upplösning

Vid upplösning av Göta studentkår beslutar fullmäktige med 3/4

majoritet av antalet godkända avlagda röster vad organisationens
tillgångar ska gå till. Kan fullmäktige inte fatta ett beslut ska
tillgångarna fonderas i en fond för studentfackligt arbete.
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§ 4.2 Proposition: Beslut om att ändamålsbestämda medel
Fullmäktigemöte 2
2021/22, 21-10-26

Författare:

Kårstyrelsen

Datum

2021-10-08

§ 4.2 Proposition: Beslut om att
ändamålsbestämda medel
Ibland uppstår det situationer i vår ekonomiska hantering som leder till att det kommer in
pengar i vår organisation som på förhand har ett bestämt syfte. Och om pengarna inte
används i det syftet under ett verksamhetsår behöver vi ändamålsbestämma dessa
pengar så att de kommande år är tydligt öronmärkta till samma verksamhet.
Göta studentkår har de senaste två verksamhetsåren hjälpt föreningen KogVet som är en
sektionsförening för studenter som studerar kognitionsvetenskap med att genomföra
deras inspirationsdag Cognitive Science Day. Båda dessa år har genererat ett litet men
ändå positivt resultat om 3 832 + 4 003 = 7 835 kronor. Eftersom föreningen inte har haft ett
eget bankkonto att hantera sina transaktioner igenom har vi valt att stötta initiativet
genom Göta studentkårs bankkonton istället. Dessa medel har föreningen helt på eget
initiativ genererat och dessa medel bör således tillfalla föreningen när de nu under
verksamhetsåret 2021/22 kommer skaffa sig ett eget bankkonto.
Förslag till beslut:
att föreslå fullmäktige att ändamålsbestämma KogVets 7835 kronor i bokslutet 2020/21.
att föreslår fullmäktige att använda de ändamålsbestämda medlen under
verksamhetsåret 2021/22 genom att överlåta pengarna till KogVet när de har skaffat sig ett
eget bankkonto.
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§ 4.3 Motion: Gratis medlemskap
Fullmäktigemöte 2
2021/22, 21-10-26

Författare:

Julia Sarantes Andersson

Datum:

2021-09-13

§ 4.3 Motion: Gratis medlemskap
Att det kostar att vara medlem i studentkåren är en socioekonomiskt segregerande
problematik. Det bör vara varje elevs rätt att engagera sig i kåren och att ha inflytande
över sina studier. Att man behöver vara medlem är förståeligt utifrån organisatoriska
aspekter men att det kostar pengar gör att alla ej har möjlighet att vara med. Det blir en
klassfråga som påverkar hur demokratiskt, representativt och jämlikt arbetet som utförs av
Göta Studentkår är samt vilka vi representerar. Därför är det viktigt att lyfta denna fråga då
vi som kår representerar "studenterna", det bör finnas möjlighet att gå med i Göta
Studentkår även om man inte har ekonomisk möjlighet att betala medlemsavgiften.
Avgiften kan verka minimal för oss, men för någon som lever på existensminimum, eller
försörjer familj, så räknas varje utgift.
Med hänvisning till vad jag skrivit ovan så föreslår jag:
att kårfullmäktige väljer att möjliggöra medlemskap i Göta studentkår även om studenten
i fråga ej har råd att betala medlemskapet.
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§ 4.3.1 Kårstyrelsens motionssvar: Gratis medlemskap
Fullmäktigemöte 2
2021/22, 21-10-26

Författare:
Datum

Kårstyrelsen
2021-10-08

§ 4.3.1 Kårstyrelsens motionssvar:
Gratis medlemskap

Kårstyrelsen tackar motionären för motionen.
Oavsett om en student är medlem i studentkåren eller inte representerar Göta studentkår
samtliga av våra studenter när det kommer till studentrepresentation och

utbildningsbevakningsärenden. Detta betyder att oavsett ekonomisk situation och övriga
personliga omständigheter kan alla studenter känna sig inkluderade och representerade
av oss som studentkår.

Göta studentkårs medlemsintäkter utgör i dagsläget cirka 10 % av vår totala budget, men

detta måste beaktas med hänsyn till omständigheterna att vi har haft två verksamhetsår
under pandemin vilket har lett till minskade utgifter, samt att studentkårerna nyligen fått
ökade bidrag från regeringen som preliminärt gäller för tre år.

Historiskt sett har medlemsintäkterna utgjort en betydligt större del av Göta studentkårs
totala budget och vi behöver ha detta i åtanke då vi återigen kan hamna i en sådan

situation framöver. Uppstår det en liknande situation igen kommer det att leda till en

försämrad verksamhet för våra studenter om vi inte har medlemsintäkterna att förlita oss
på.

Vidare anser kårstyrelsen även att det inte varken är lämpligt eller möjligt för Göta
studentkår att avgöra enskilda studenters ekonomiska situation.

Göta studentkår har förståelse för att studenter oftast har en utsatt ekonomisk situation

men det ingår också i studentkårens uppdrag och syfte att motverka det på andra sätt än
genom att sänka medlemsavgiften i första hand. Vi arbetar exempelvis med att höja

studiebidraget för studenter och sänka avgifterna för kollektivtrafiken. Dessa är frågor som
ständigt drivs på både lokal- och nationell nivå och som alltid är prioriterade för Göta
studentkår och övriga studentkårer i Sverige.
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§ 4.3.1 Kårstyrelsens motionssvar: Gratis medlemskap
Fullmäktigemöte 2
2021/22, 21-10-26

Kårstyrelsen anser därmed att det inte är lämpligt eller möjligt att erbjuda gratis

medlemskap för en enskild student och vill därför föreslå fullmäktige att avslå motionen.

Förslag till beslut:

att föreslå fullmäktige att avslå motionen i sin helhet.
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§ 4.4 Motion: Ge vice ordförande på Samsek rösträtt i KS
Fullmäktigemöte 2
2021/22, 21-10-26

Författare:

Ertan Kantur

Datum

2021-10-07

§ 4.4 Motion: Ge vice ordförande på
Samsek rösträtt i KS
Kårstyrelsen är det organ i Göta som leder, planerar och samordnar hela kårens
verksamhet. Vid kårstyrelsens möten deltar alla heltidare. Alla heltidare har även rösträtt
där, förutom en: vice ordförande på Samsek.
Denna ordning är såklart helt orimlig av två skäl. Det första är den uppdelning den gör
mellan heltidare, där alla andra heltidare står över den stackars vice ordförande på
Samsek trots att den i övrigt gör precis lika mycket arbete i kåren som alla andra.
Det andra skälet för dess orimlighet är att ordningen tycks utgå från principen om att varje
sektion ska ha varsin röst i kårstyrelsen (vice ordförande på Samsek har rösträtt endast när
ordförande på Samsek ej kan närvara, vilket bekräftar denna orimliga princip). Problemet
är bara att när man som heltidare sitter i kårstyrelsen så representerar man inte sin
respektive del av organisationen. Istället är det så att man, i egenskap av att vara hela
kårens verkställande organ, tar beslut som alla heltidare sedan ska stå bakom i sitt arbete.
Av dessa skäl bör det vara så att posten som vice ordförande på Samsek även innebär att
man är ordinarie ledamot i kårstyrelsen.

Förslag till beslut:
att uppdra kårstyrelsen att till fullmäktigemöte 3 lägga fram förslag på en
stadgerevidering med effekten av att samhällsvetarsektionens vice ordförande blir
ordinarie ledamot i kårstyrelsen.
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§ 4.4.1 Kårstyrelsens motionssvar – Ge vice ordförande på Samsek rösträtt i KS
Fullmäktigemöte 2
2021/22, 21-10-26

Författare:

Kårstyrelsen

Datum

2021-10-15

§ 4.4.1 Kårstyrelsens motionssvar:
Ge vice ordförande på Samsek
rösträtt i KS
Kårstyrelsen tackar motionären för motionen.
Kårstyrelsen håller med motionären om att som ledamot i Kårstyrelsen så representerar
man hela studentkårens intressen och inte endast en specifik sektion. Styrelsen anser att
som heltidare deltar man likvärdigt i allt övrigt kårarbete så därför bör rollen som vice
sektionsordförande på samhällsvetarsektionen inte särskiljas när det kommer till rösträtt i
kårstyrelsen.
Vidare anser Kårstyrelsen att Göta studentkår ska representera en mer platt hierarki där
man arbetar för studenternas och kårens bästa och inte endast en sektion. Detta synsätt
är något kårstyrelsen värdesätter högt och är en kultur som styrelsen vill föra vidare till
framtida generationer av heltidare och engagerade.
Slutligen är kårstyrelsen positiva till att fullmäktige uppdrar kårstyrelsen att genomföra
specifikt förändringsarbete och föreslår att fullmäktige ska bifalla motionen i sin helhet.

Förslag till beslut:
att fullmäktige uppdra kårstyrelsen att till fullmäktigemöte 3 lägga fram förslag på en
stadgerevidering med effekten av att samhällsvetarsektionens vice ordförande blir
ordinarie ledamot i kårstyrelsen.

Adress

Kontakt

Digitalt

Götabergsgatan 17

031-708 44 40

gotastudentkar.se

411 34 Göteborg

info@gota.gu.se

@gotastudentkar

§ 4.5 Motion: Entledigande av styrelseledamot Samsek
Fullmäktigemöte 2
2021/22, 21-10-26

Författare:

Lucas Fritzon

Datum

2021-10-11

§ 4.5 Motion: Entledigande av
styrelseledamot Samsek
Under de 3 senaste sektionsstyrelsemötena har Umar Zaheer inte närvarat vid, och ej heller
deltagit i styrelsens eller sektionens verksamhet överhuvudtaget. Då vi nu börjar få
studenter intresserade av att sitta i sektionsstyrelsen så hade vi behövt att den
ledamotsposten inte innehas av någon som inte deltar i arbetet.
Upprepade försök till att få kontakt med Umar och boka in ett möte för att diskutera
situationen har inte gett något resultat.
Det är även en fråga om att vara beslutsmässiga, då minst hälften av styrelsen måste
vara närvarande, vilket gör att Umars frånvaro kan i kombination med att andra ledamöter
är frånvarande under ett möte leda till vi inte kan fatta beslut.
För att samhällsvetarsektionens verksamhet ska kunna fortgå vill jag därför fullmäktige att
entlediga Umar från sin post i styrelsen.

Förslag till beslut:

att entlediga Umar Zaheer från posten som ledamot av samhällsvetarsektionens styrelse
2021/22.
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§ 4.5.1 Kårstyrelsens motionssvar: Entledigande av styrelseledamot Samsek
Fullmäktigemöte 2
2021/22, 21-10-26

Författare:

Kårstyrelsen

Datum

2021-10-15

§ 4.5.1 Kårstyrelsens motionssvar:
Entledigande av styrelseledamot
Samsek
Kårstyrelsen tackar motionären för motionen.
Kårstyrelsen anser att motionärens argument för att entlediga styrelseledamoten är
rimliga. Då flertalet kontaktförsök gjorts utan respons ser kårstyrelsen att det inte finns
något annat alternativ än att entlediga personen från uppdraget. Kårstyrelsen anser även
att det är viktigt att möjliggöra för att det öppnas upp platser i styrelsen för kandidater
som vill engagera sig i styrelsearbetet då det finns andra intresserade av posten.

Förslag till beslut:

att entlediga Umar Zaheer från posten som ledamot i samhällsvetarsektionens styrelse
2021/22.
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