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Protokoll: Fullmäktigemöte 1 –
Verksamhetsåret 2021/22
Datum: 2021-09-20
Tid: 17.00
Plats: Zoom
Kallade: Fullmäktige 21/22, kallelse@gota.gu.se
KOK K

Närvarande:
Enskilda ledamöter:

Slir-listan:

Övriga närvarande:

Linneá Kjellström*

Ertan Kantur*

Hampus Haugland

Irina Bergå*

Paddingtons vänner:
Olbar Hammar Ekhem*
Cathrine Ringdahl*
Leo Lavelle*
Oliwier Radke*

Enighetsalliansen:

Anneli Arohlén

Kårstyrelsen:
Araz Farkosh

Erika Darljung
Sara Bergh

Mathilda Bandarian
Leonardo Rhedin
Ebba Callenberg
Lucas Fritzon
Carl Hedin
Stina Arketeg

Rasmus Lukk*

Adnan Jordamovic

Stefan Olsson*

Thor Axell

Robert Johnsson*
Alex-Julius Malmqvist*

Bilagor: Bilaga 1: röstlängd och övriga närvarande

*= Röstberättigade
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§1

Preliminärer

§ 1.1

Mötets öppnande och behöriga utlysande
Föredragande: Araz Farkosh

Araz Farkosh öppnar mötet klockan 17:01.

Fullmäktige beslutar
att anse mötet behörigen utlyst.

§ 1.2

Val av mötesordförande
Föredragande: Araz Farkosh

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att välja Hampus Haugland till

att välja Hampus Haugland till

mötesordförande.

mötesordförande.

§ 1.3

Val av mötessekreterare
Föredragande: Mötesordförande

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att välja Anneli Arohlén till

att välja Anneli Arohlén till

mötessekreterare.

mötessekreterare.

§ 1.4

Val av rösträknare tillika justerare
Föredragande: Mötesordförande

Mötet föreslår

Fullmäktige beslutar

att välja Leo Lavelle och Irina Bergå till

att välja Leo Lavelle och Irina Bergå till

rösträknare tillika justerare av dagens

rösträknare tillika justerare av dagens

protokoll.

protokoll.
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§ 1.5

Avsägelser
Föredragande: Mötessekreterare

Följande personer har avsagt sig sitt

Fullmäktige beslutar

förtroendeuppdrag inom Göta
studentkår:

att lägga avsägelserna till handlingarna.

>

Sara Bergh, Kårpolitisk sekreterare.

>

Hampus Haugland,
fullmäktigeledamot.

§ 1.6

Justering av röstlängd
Föredragande: Mötesordförande

Mötessekreterare föreslår

Fullmäktige beslutar

att fastställa röstlängden till 11 stycken

att fastställa röstlängden till 11 stycken

röstberättigade ledamöter.

röstberättigade ledamöter.

§ 1.7

Adjungeringar
Föredragande: Mötesordförande

Kårstyrelsen föreslår

Fullmäktige beslutar

att hålla ett öppet möte för alla Göta

att hålla ett öppet möte för alla Göta

studentkårs medlemmar.

studentkårs medlemmar.

§ 1.8

Godkännande av föredragningslistan
Föredragande: Mötesordförande

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att godkänna föredragningslistan.

att ta § 4 Beslutsärenden före § 3
Valärenden.

Araz Farkosh yrkar
att lägga till en punkt under övriga frågor.
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att ta § 4 Beslutsärenden före § 3

att godkänna föredragningslistan med

Valärenden.

ändringar.

Ertan Kantur yrkar
att lägga till en punkt under övriga frågor.

Föregående mötesprotokoll

§ 1.9

Föredragande: Mötessekreterare

Föregående mötesprotokoll är justerat

Fullmäktige beslutar

samt utskickat.
att lägga protokoll från konstituerande
Förslag till beslut

fullmäktige 2021/22 till handlingarna.

att lägga protokoll från konstituerande
fullmäktige 2021/22 till handlingarna.

§ 1.10

Sluttid idag
Föredragande: Mötesordförande

Mötesordförande föreslår

Fullmäktige beslutar

att sikta på 19:00.

att sikta på 19:00.

§2

Rapporter

§ 2.1

Verksamhetsrapport
Föredragande: Leonardo Rhedin

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 2.2

Rapport angående kårpolitisk sekreterare*
Föredragande: Araz Farkosh
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Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

att lägga rapporten till handlingarna.

Efter att kårpolitisk sekreterare avsagt sig
sin post i början av verksamhetsåret valde
kårstyrelsen att lägga majoriteten av
postens arbetsuppgifter på en anställd roll,
och i och med detta gjordes den anställda
rollen medlemsansvarig om till
organisationssamordnare. De uppgifter
som ingick i kårpolitisk sekreterarrollen
som inte är lämpligt att lägga på en
anställd såsom exempelvis politisk
påverkan fördelades istället ut på
heltidarna, framför allt lades uppgifterna
på presidiet.

§ 2.3

Covid-19 lägesrapport*
Föredragande: Mathilda Bandarian

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

att lägga rapporten till handlingarna.

I början av verksamhetsåret var smittläget
fortfarande oroande och därför behövde
presidiet och kårstyrelsen ta beslut kring
hur Göta studentkår och dess verksamhet
skulle se ut under exempelvis terminsstart
och insparksverksamhet. I alla lägen har
styrelsens förhållningssätt varit att i så stor
utsträckning som möjligt följa
myndigheternas rekommendationer och
restriktioner och därav resulterade detta i
att exempelvis insparken skedde utomhus
och att inomhusevenemang således inte
var tillåtet.
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Insparken gick förhållandevis väldigt bra
och skedde utan smittspridning, dock ska
det noteras att ett fåtal coronafall
konstaterades vilket ledde till att
insparksverksamheten fick stängas ner på
en sektion.
Sedan det nyligen meddelades från
myndigheter och regering att majoriteten
av alla restriktioner kommer att hävas från
och med den 29 september har Göta
studentkår valt att gå samma väg.

§ 2.4

Konkretiserad verksamhetsplan 21/22
Föredragande: Stina Arketeg

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

att lägga rapporten till handlingarna.

§3

Valärenden

§ 3.1

Val till valberedningen
Föredragande: Adnan Jordamovic

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att öppna upp fri nominering till

att öppna upp fri nominering till

valberedningen under mötet och fram till

valberedningen under mötet och fram till

och med fullmäktigemöte 2, 26 oktober

och med fullmäktigemöte 2, 26 oktober

2021.

2021.

§ 3.2

Val till valnämnden
Föredragande: Araz Farkosh

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar
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att lämna punkten.

att öppna upp fri nominering till
valnämnden under mötet och fram till och

alternativ (om fullmäktige skulle välja att

med fullmäktigemöte 2, 26 oktober 2021.

avslå Proposition: Valnämndens
avskaffande):
att öppna upp fri nominering till
valberedningen under mötet och fram till
och med fullmäktigemöte 2, 26 oktober
2021.
Kårstyrelsen drar tillbaka yrkandet att
lämna punkten

§4

Beslutsärenden

§ 4.1

Fastställande av per capsulam: Fyllnadsval
Föredragande: Presidiet

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att fastställa Per Capsulam-beslut:

att fastställa Per Capsulam-beslut:

Fyllnadsval.

Fyllnadsval.

§ 4.2

Proposition: vakantsätt heltidarposten kårpolitisk
sekreterare
Föredragande: Mathilda Bandarian

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att vakantsätta posten kårpolitisk

att vakantsätta posten kårpolitisk

sekreterare.

sekreterare.
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§ 4.3

Proposition: policy för avstängning från särskilda
kåraktiviteter
Föredragande: Lucas Fritzon

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att anta Policy för avstängning från

att anta Policy för avstängning från

särskilda kåraktiviteter i sin helhet.

särskilda kåraktiviteter i sin helhet.

§ 4.4

Proposition: valnämndens avskaffande
Föredragande: Araz Farkosh

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

att ansvaret att planera och anordna

att avslå förslaget att ansvaret att planera

kårvalet flyttas från valnämnden till

och anordna kårvalet flyttas från

kårstyrelsen och att valnämnden därmed

valnämnden till kårstyrelsen och att

avskaffas.

valnämnden därmed avskaffas.

att revidera Göta studentkårs valordning

att avslå förslaget att revidera Göta

efter liggande förslag.

studentkårs valordning efter liggande
förslag.

§ 4.5

Proposition: stadgerevidering valnämnd – första
läsning
Föredragande: Araz Farkosh

Förslag till beslut
att Göta studentkårs stadga revideras
efter liggande förslag.
Punken faller på grund av beslut om avslag
i § 4.4.
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§5

Diskussionsärenden

§ 5.1

Föredragande: -

Inga diskussionsärenden föreligger.

§6

Övriga frågor

§ 6.1

Frågor gällande politiska ställningstagande
Föredragande: Ertan Kantur

Ertan Kantur vill lyfta två frågor kring
politiska ställningstaganden till
kårstyrelsen och presidiet. Han undrar om
det pågår några diskussioner inom
organisationen kring två frågor som är
aktuella för studenter just nu.
En fråga handlar om CSN-räntan för
studenter och den andra frågan handlade
om förändringar i utlänningslagen som gör
det svårare studenter från tredje land,
främst doktorander att både komma hit
och sedan stanna.
Presidiet svarar att de precis kommit igång
med arbetet kring politiska
ställningstaganden men att frågorna
diskuteras både internt i organisationen
men även nationellt genom SFS (Sveriges
Förenade Studentkårer).
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Presidiet har en önskan framöver att
tydligare lyfta politiska ställningstaganden
i exempelvis sociala medier.

§7

Mötets avslutande

§ 7.1

Mötesutvärdering
Föredragande: Mötesordförande

Mötesutvärdering sker.

§ 7.2

Mötets avslutande
Föredragande: Mötesordförande

Hampus Haugland avslutar mötet klockan
18:38.
*punkten föredrogs muntligt

Justering av protokoll

Hampus Haugland,

Anneli Arohlén,

Mötesordförande

Mötessekreterare

Leo Lavelle,

Irina Bergå,

Justerare

Justerare
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