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Fullmäktigesammanträde
Protokoll
Fullmäktigesammanträde 5
Verksamhetsåret 2015/16
Datum:
Tid:
Plats:
Kallade:
Närvarande:

Bilagor:

2015-03-22
Kl. 16.30 – 21:30
Lingsalen, Studenternas hus
Göta studentkårs fullmäktige
Kallelse@gota.gu.se
Göta studentkårs styrelse, Fullmäktigeledamöter*, Jonathan Thor, Mathilda
Johansson och Pavel Rodin
*Se bilaga 1. för fullständig röstlängd.
Bilaga 1: Röstlängd
Bilaga 2: Protokollsanteckning, Eric Insulahn
Bilaga 3: Talarstatistik
* = Röstberättigad

§

Ärende

1

Preliminärer

1.1

Mötets öppnande och behöriga
utlysande

1.2

Val av mötesordförande
Styrelsen föreslår
att välja Mathilda Johansson till
mötesordförande

1.3

Fullmäktige beslutar
att utse Mathilda Johansson till
mötesordförande

Fullmäktige beslutar
att utse John Edström till mötessekreterare.

Val av rösträknare samt justering av
protokoll
Styrelsen föreslår
att Ellinor Alvesson och Wallace da
Silva Gomes väljs till rösträknare och
protokolljusterare.

1.5

Fullmäktige beslutar
att anse mötet behörigt utlyst.

Val av mötessekreterare
Styrelsen föreslår
att välja John Edström till
mötessekreterare.

1.4

Beslut/åtgärd

Fullmäktige beslutar
att Ellinor Alvesson och Wallace da Silva
Gomes till rösträknare samt justerare av
protokoll.

Avsägelser och fyllnadsval

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
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De invalda fullmäktigeledamöterna Lee
Yung Liu och Sadi Khan har inte betalat
sin medlemsavgift under innevarande
verksamhetsår trots upprepade
påminnelser. De har inte heller närvarit
vid något fullmäktigesammanträde.
Daniel Hosseini, fullmäktigeledamot,
har inkommit med en avsägelse.

Fullmäktige beslutar
att notera att Lee Yung Liu och Sadi Khan inte
har betalat sin medlemsavgift under
innevarande verksamhetsår trots upprepade
påminnelser och därmed inte längre är
fullmäktigeledamöter i Göta studentkår
att lägga Daniel Hosseini avsägelse till
handlingarna

1.6

Justering av röstlängd

Fullmäktige beslutar
att fastställa röstlängden till 12 st röstberättigade
ledamöter. Se Bilaga 1 för fullständig röstlängd.

1.7

Adjungeringar

Fullmäktige beslutar
att hålla mötet öppet för alla Götas medlemmar.

1.8

Godkännande av
föredragningslistan

Fullmäktige beslutar
att fastställa den föreslagna föredragningslistan.

1.9

Föregående protokoll
Protokoll 3 och 4

Fullmäktige beslutar
att lägga protokollen från sammanträde 3 och 4
till handlingarna

2
2.1

Rapporter
Arvoderaderapporter
Arvoderade rapporter från centrala
presidiet, Utbildningsvetenskapliga
sektionens presidium och
Samhällsvetarsektionens presidium har
inkommit.

3

3.1

Fullmäktige beslutar
att lägga rapporterna till handlingarna

Val

Valberedningen
Inga val behandlas

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

Fullmäktige beslutar
att lämna punkten
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4

4.1

Beslutsärenden

Doktorandråden vid Göta
studentkår, ändringar i stadga,
delegationsordning samt nytt
styrdokument

Kårstyrelsen yrkar
att (1) anta de föreslagna ändringarna i
stadgan i en första läsning
att (2) anta de föreslagna ändringarna i
delegationsordningen samt
att (3) anta det nya dokumentet ”Regler
för doktorandråd”
4.2

Fullmäktige beslutar
att (1) anta de föreslagna ändringarna i stadgan
i en första läsning
att (2) anta de föreslagna ändringarna i
delegationsordningen samt
att (3) anta det nya dokumentet ”Regler för
doktorandråd”

Gratis kompendier i utbildningen
Progressiva studenter yrkar
att (1) Göta studentkår verkar för att
Göteborgs universitets studentkårer
(GUS) driver frågan om att alla
kompendier som utgör en del av
litteraturen på litteraturlista ska
bekostas av högskolan
att (2) Göta studentkår verkar för att
frågan om att alla kompendier som
utgör en del av litteraturen på
litteraturlista ska bekostas av
högskolan drivs i alla relevanta
styrelser inom universitetet.
Kårstyrelsen yrkar
att bifalla motionen i sin helhet

4.3

Fullmäktige beslutar
att bifalla samtliga attsatser

Breddad rekrytering genom
högskolebehörighet på
alla gymnasieprogram
Progressiva studenter yrkar
att (1) Göta studentkår verkar för att
Sveriges förenade studentkårer (SFS)
aktivt driver frågan om att alla
gymnasieprogram ska ge
högskolebehörighet.

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

031-708 44 40
exp@gota.gu.se
www.gotastudentkar.se

Sida 4/10

Fullmäktigesammanträde
Protokoll
Kårstyrelsen yrkar
att bifalla motionen i sin helhet

4.4

Fullmäktige beslutar
att bifalla samtliga attsatser

Studielön på försök i Göteborg

Progressiva studenter yrkar
att Göta studentkår verkar för att
Göteborgs förenade studentkårer
(GFS) driver frågan om att införa
studielön på försök i Göteborg.
Kårstyrelsen yrkar
att avslå motionen

4.5

Fullmäktige beslutar
att avslå motionen i sin hehet.

Rättvisa hyror för alla
Progressiva studenter yrkar
att (1) Göta studentkår verkar för att
Göteborgs förenade studentkårer
(GFS) driver frågan om rättvisa hyror
för studenter mer aktivt.

Kårstyrelsen yrkar
att bifalla motionen i sin helhet

4.6

Fullmäktige beslutar
att bifalla motionen i sin helhet

Insatser för psykisk hälsa bland
studenter
Progressiva studenter yrkar
att (1) Göta studentkår verkar för att
Göteborgs universitets studentkårer
(GUS) driver frågan om att Göteborgs
universitet ska arbeta för en nollvision
om psykisk ohälsa bland studenter och
anställda.
att (2) Göta studentkår verkar för att
Göteborgs förenade studentkårer
(GFS) arbetar för att möta behovet av
kognitiv beteendeterapi eller andra
insatser för alla studenter vid
Göteborgs universitet.
att (3) Göta studentkår verkar för att
Göteborgs förenade studentkårer
(GFS) bedriver ett aktivt
påverkansarbete för att förbättra
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studenters möjlighet till behandling mot
psykisk ohälsa inom Västra
Götalandsregionen.
Kårstyrelsen yrkar
att (1) avslå motionen
att (2) Göta studentkår verkar för att
Göteborgs universitets studentkårer
(GUS) driver frågan om att Göteborgs
universitet ska arbeta för en nollvision
mot psykisk ohälsa bland studenter och
anställda.
att (3) Göta studentkår verkar för att
Göteborgs förenade studentkårer
(GFS) arbetar för att Akademihälsan
kan möta behovet av olika
behandlingsformer för alla studenter vid
Göteborgs universitet
att (4) Göta studentkår verkar för att
Göteborgs förenade studentkårer
(GFS) bedriver ett aktivt
påverkansarbete för att förbättra
studenters möjlighet till behandling för
psykisk hälsa inom Västra
Götalandsregionen.

4.8

Motionärerna jämkar sig med kårstyrelsens
yrkanden
Fullmäktige beslutar
att bifalla kårstyrelsens yrkanden

Förändringar i stadgan
Offentliga listan och John Edström
yrkar
att i punkt 3:2 ändra antalet ledamöter i
fullmäktige till 21 ledamöter.
Eric Insulahn yrkar
Omröstning i §3:14 ändras till endast
följande text:
"Omröstning sker alltid öppet, med
undantag av personval."

Ordningsfråga 1 Roshan Yigit justeras in
Fullmäktige beslutar
att i punkt 3:2 ändra antalet ledamöter i
fullmäktige till 21 ledamöter.
att bifalla kårstyrelsens resterande
ändringsyrkande

Kårstyrelsen yrkar
att anta förändringar i stadgan

4.7

Förändringar i Åsiktsdokumentet
Håkan Bernadsson yrkar:
Stryk: "minst 10% av den byggbara
marken som Göteborgs stad tilldelar

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

Ordningsfråga 2 Fredrick Göthberg justerar
ut sig
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varje år ska gå till SGS tills dess att
bostadskrisen för studenter är över."
Till förmån för: "minst 10% av den
byggbara marken som Göteborgs stad
tilldelar varje år ska gå till
studentbostäder tills dess att
bostadskrisen för studenter är över."

Fullmäktige beslutar
att bifalla Håkan Bernadssons yrkande
att bifalla Paulina Anderssons yrkande
att bifalla kårstyrelsens resterande yrkande i
åsiktsdokumentet

Paulina Andersson yrkar
Att stryka "alla studenter på kurser eller
program ska erbjudas
språkhandledning" under punkten
Internationalisering i Åsiktsdokumentet

Kårstyrelsen yrkar
att anta förändringarna i
Åsiktsdokumentet.
Ordningsfråga 3
Eric Insulah yrkar:
att öppna upp punkt 4.8 Förändringar i stadgan
igen
4.8
forts

Förändringar i stadgan

5

Diskussionsärenden
Inga diskussionsärenden förelåg

6

Mötets avslutande

6.1

Mötesutvärdering

Fullmäktige beslutar
att öppna upp punkt 4.8 igen.
att lämna punkt 4.8 igen

Fullmäktige utvärderar mötet genom en
runda.
Talarstatistik finns som Bilaga 3.
6.2

Mötets avslutande
Mötet avslutas kl 21:30
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Mötesordförande

Mötessekreterare

Mathilda Johansson

John Edström

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Wallace da Silva Gomes

Ellinor Alvesson
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Bilaga 1.
Röstlängd
Enskilda Ledamöter
•
•

Erik Liberg
Carl Danell

Listor
#marinvetenskapgu
•

Wallace da Silva Gomes

Förvaltare - Offentlig Förvaltning (FOF)
•
•

Eric Insulahn
Ellinor Alvesson

Offentliga listan
•
•
•
•
PIK
•

Lisa Forsaeus
Amalia Johnsén
Stina Johansson
Fredrick Göthberg (närvarande punkt §1-4.6 samt §4.8, se ordningsfråga 2)

Paulina Andersson

Progressiva studenter
•
•
•

Håkan Bernhadsson
Dijana Mujdzic
Roshan Yigit (närvarande punkt §4.8, §4.7, §5 och §6, se ordningsfråga 1)
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Bilaga 2.
Protokollsanteckning från Eric Insulahn
Fullmäktige 22/3-16
Punkt 4.8 forts:
Protokollsanteckning Eric Insulahn:
Tankar om att lägga till
"//
Punkt Suspendering §3:24
Förtroendevald som blivit misstroendeförklarad av fullmäktige kan
suspenderas av fullmäktige, det vill stängas av från att utöva befogenheter
inom ramen för sina uppdrag i Göta Studentkår.
//"
Punkt Entledigande §3:25
"//
Förtroendevald som blivit misstroendeförklarad av fullmäktige kan entledigas
av fullmäktige.
Vid beslut om entledigande skiljs den förtroendevalde från sina
förtroendeuppdrag inom Göta Studentkår och mister eventuella arvoden
kopplade direkt till sina uppdrag inom Göta Studentkår.
//"
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Talarstatistik
Andel kvinnor (av de närvarande) som talade under någon debatt:
Andel män (av de närvarande) som talade under någon debatt:

72%
100%

Av total talartid
Pronomen han (män):
Pronomen hon (kvinnor):

45%
55%

Den man som talade mest:
Den kvinna som talade mest:

16%
18%

Andel av kvinnors talartid
Den kvinna som talade mest:

33%

Andel av mäns talartid
Den som talade mest:

35%
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