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Fullmäktigesammanträde
Protokoll
Fullmäktigesammanträde 2
Verksamhetsåret 2015/16
Datum:
Tid:
Plats:
Kallade:
Närvarande:

Bilagor:

2015-10-22
Kl. 16.30 – 22.15
Lingsalen, Studenternas hus
Göta studentkårs fullmäktige
Kallelse@gota.gu.se
Göta studentkårs styrelse, Fullmäktigeledamöter* , Marinvetenskap*, Nemesis*,
FOF*, Offentliga listan*, PIK*, Progressiva studenter*.
Se bilaga 1. för fullständig röstlängd.
Bilaga 1: Röstlängd
Bilaga 2: Reservation PIK
* = 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 Frida Åsbrink till mötessekreterare.

Val av rösträknare samt justering av
protokoll
Styrelsen föreslår
att Sebastian Wedtström Kjerfh och
Stina Johansson väljs till rösträknare
och protokolljusterare.

1.5

Fullmäktige beslutar
att anse mötet behörigt utlyst.

Val av mötessekreterare
Styrelsen föreslår
att välja Frida Åsbrink till
mötessekreterare.

1.4

Beslut/åtgärd

Fullmäktige beslutar
att välja Sebastian Wedtström Kjerfh och Stina
Johansson till rösträknare samt justerare av
protokoll.

Avsägelser och fyllnadsval
Inga avsägelser eller fyllnadsval finns
att behandla.
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1.6

Justering av röstlängd

Fullmäktige beslutar
att fastställa röstlängden till 12 st röstberättigade
ledamöter.

1.7

Adjungeringar

Fullmäktige beslutar
att hålla mötet öppet för alla Götas medlemmar.

1.8

Godkännande av
föredragningslistan
Styrelsen genom Ebba informerar om
tryckfel i handlingarna vid punkt 4.15.

2
2.1

Rapporter
Arvoderaderapporter
Rapporterna föredras muntligt.

3

Fullmäktige beslutar
att fastställa föredragningslistan.

Fullmäktige beslutar
att lägga rapporten till handlingarna

Val
Inga valärenden
Ordningsfråga I)
Mötet ajourneras till 17.27.

4

Beslutsärenden

Ordningsfråga II)
Röstlängden justeras till 14
ledamöter
4.1

Intressejäv andra läsning
Kårstyrelsen yrkar
att i Götas stadga kap 3. lägga till
punkten 3.21 enligt följande
formulering:
”Intressejäv – 3:21 Om ett
beslutsärende kan medföra
synnerlig nytta till ledamot i
fullmäktige, ska ledamoten justera
ut sig från röstlängden under den
punkten.”
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samt punkten 3.22 enligt följande
formulering:
”Jäv – 3:22 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
jävsituation har uppstått och om
ledamoten ska justeras ut under
beslutspunkten.”

4.2

Fossil Free GU
Kårstyrelsen yrkar
att Göta studentkår ställer sig bakom
Fossil Free GU.

4.3

Fullmäktige beslutar
att bifalla styrelsens yrkande

Fullmäktige beslutar
att bifalla styrelsens förslag

Förslag till stadgeändring:
sektionsvalberedningen
Kårstyrelsen yrkar
att (1) under punkt 8:2 i stadgan stryka
”Studentgrupperna ska utse en
kandidat till sektionsvalberedningen”
att (2) under punkt 9:1 i stadgan, första
meningen stryka ”[...] med undantag för
val av sektionsstyrelse.” och sätta
punkt efter ordet fullmäktige.
att (3) under 9:1 i stadgan stryka
meningen ”Val av sektionsstyrelse
bereds av sektionsvalberedningen.”

4.4

Fullmäktige beslutar
att bifalla styrelsens förslag

PIK Motion 1: upprivande av beslut
PIK genom Caroline Sjöstrand fördrar
motionen.
PIK yrkar
att Göta Studentkårs fullmäktige 15/16
ska riva beslutet som tillåter

Göta studentkår
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partipolitiska och religiösa
kårföreningar"

4.5

PIK-listan reserverar sig mot beslutet, se Bilaga 2.
1
FOF lämnar protokollsanteckning .

Motion om fri programvara i
utbildningen
Progressiva studenter yrkar
att (1) Göteborgs universitet ska
övergå från proprietär till fri
programvara då fri programvara utgör
ett fullgott alternativ till den proprietära.
att (2) all programvara som används i
undervisningen på sikt ska vara fri.
att (3) Göta studentkår driver frågan
om fri programvara i undervisningen i
alla fakultetsstyrelser och övriga
relevanta styrelser inom Göteborgs
universitet.
Kårstyrelsen yrkar
att avslå motionen i sin helhet

4.6

Fullmäktige beslutar
att avslå motionen från Progressiva studenter.
att bifalla kårstyrelsens yrkande

Motion om outnyttjat kapital

Progressiva studenter yrkar
att (1) Göteborgs universitets styrelse
avsätter 50% av sina utbildningspengar
till utbildningsnämnden vid Göteborgs
universitet
att (2) Göteborgs universitets styrelse
uppdrar utbildningsnämnden att
använda dessa medel till strategiska
satsningar för att bland annat öka
antalet adjungerade lärare och
arbetsmarknadsanknutna inslag i
utbildningarna
att (3) Göteborgs universitets styrelse
årligen får återrapportering om vad
utbildningsnämnden använt pengarna
till

1

Inkom ej i tid enl. arbetsordning
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att (4) Göta studentkår genom GUS
ska aktivt verka för att GUS ska lämna
in motioner till universitetsstyrelsen att
avsätta strategiska medel till
utbildningsnämnden för att genomföra
strategiska utbildningssatsningar.
att (5) Göta studentkår skickar
motionen vidare till Göteborgs
universitets studentkårer
att (6) Göta studentkår aktivt driver och
verkar för att motionen bifalls i GUS
styrelse
att (7) Göteborgs universitets
studentkårer skickar motionen vidare till
Göteborgs universitets styrelse
Kårstyrelsen yrkar
att (1) avslå motionen i sin helhet
att (2) uppdra kårstyrelsen att
formulera om motionen så att den kan
behandlas av GUS styrelse.
att (3) uppdra kårstyrelsen att
formulera om andemeningen i
motionen så att den kan behandlas av
GUS styrelse.

4.7

Kårstyrelsen yrkar
att (4) avslå motionen i sin helhet

Kårstyrelsen drar tillbaka yrkande att (1), att (2)
och att (3).

FOF via Eric Insulahn yrkar
att 1) uppdra kårstyrelsen att aktivt
driva frågan om att använda outnyttjat
kapital hos GU till utbildning, i stället för
att sparas och förräntas på sikt, i GUS
styrelse
att 2) motionen skall anses beaktad.

Progressiva studenter jämkar sig med yrkande
från FOF.
Fullmäktige beslutar
att avslå kårstyrelsens fjärde att-sats.
att bifalla FOF yrkande i sin helhet
att bifalla framvaskade förslaget.

Motion om elektriska resurser av
kurslitteratur
Progressiva studenter yrkar
att (1) all kurslitteratur på Göteborgs
universitet ska finnas tillgänglig även i
elektroniska versioner som är fritt
tillgängliga för alla studenter.
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att (2) Göta studentkår driva frågan om
elektroniska versioner av all
kurslitteratur i alla fakultetsstyrelser och
övriga relevanta styrelser inom
Göteborgs universitet.
Kårstyrelsen yrkar
att (1) avslå motionen i sin helhet
att (2) i Göta studentkårs
åsiktsdokument i punkt 4 under
rubriken ”Kostnader i samband med
studier” lägga till meningen
”All kurslitteratur på Göteborgs
universitet ska finnas tillgänglig
även i elektroniska versioner som är
fritt tillgängliga för alla studenter.”
FOF via Eric Insulahn yrkar
att anse motionen beaktad

4.8

Progressiva studenter jämkar sig med
kårstyrelsens yrkande.
FOF drar tillbaka sitt yrkande
Fullmäktige beslutar
att bifalla styrelsens yrkande i sin helhet

Motion om fler sommarkurser
Progressiva studenter yrkar
att (1) Göteborgs universitet bör
förbättra utbudet av sommarkurser så
att de kan användas i ordinarie
utbildning.
att (2) Göta studentkår driver frågan
om att förbättra utbudet av
sommarkurser så de kan användas i
ordinarie utbildning i alla
fakultetsstyrelser och övriga relevanta
styrelser inom Göteborgs universitet.
Kårstyrelsen yrkar
att avslå motionen.

4.9

Fullmäktige beslutar
att avslå motionen i sin helhet.
att bifalla kårstyrelsens yrkande

Motion om GFS bostadspolitiska
uppdrag
Progressiva studenter yrkar
att (1) Göteborgs förenade
studentkårer tillsätter en
policyutvecklingsgrupp med syfte att ta
fram ett bostadspolitiskt program.
att (2) Göteborgs förenade
studentkårer arbetar för att etablera en
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bättre kontakt med företrädare från
politiska församlingar som kan påverka
ett ökat byggande av studentbostäder.
att (3) Göteborgs förenade
studentkårer i högre grad prioriterar
utåtriktad verksamhet som syftar till att
bostadssituationen för studenter
förbättras.
att (4) Göta studentkår vidtar
nödvändiga åtgärder för att förtydliga
GFS bostadspolitiska uppdrag i
enlighet med motionens andemening
och bifallna att-satser.
Kårstyrelsen yrkar
att avslå motionen.

4.10

Fullmäktige beslutar
att avslå motionen i sin helhet.
att bifalla kårstyrelsens yrkande

Motion om hela Göteborgs
universitet
Progressiva studenter yrkar
att (1) Göteborgs universitet förlägger
nya undervisningslokaler i stadsdelar
med låg socioekonomisk status.
att (2) Göta studentkår driver frågan
om att förlägga nya
undervisningslokaler i stadsdelar med
låg socioekonomisk status i alla
relevanta styrelser inom Göteborgs
universitet.
Kårstyrelsen yrkar
att avslå motionen.

4.11

Fullmäktige beslutar
att avslå Progressiva studenters motion i sin
helhet.
att bifalla kårstyrelsens urkande

Motion om jämlikhetsplan för kåren
Progressiva studenter yrkar
att (1) Göta studentkårs kårstyrelse
ansvarar för att ta fram en
jämlikhetsplan för kåren.
att (2) jämlikhetsplanen utgår från vårt
förslag till jämlikhetsplan (se bilaga).
Kårstyrelsen yrkar
Att (1) avslå motionen i sin helhet
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Att (2) kårstyrelsen tar med sig
progressiva studenters förslag till
jämlikhetsplan i arbetet som redan
pågår.

4.12

Fullmäktige beslutar
att avslå motionen från progressiva studenter
att bifalla styrelsens yrkande i sin helhet.

Motion om jämställd högskola
Progressiva studenter
att (1) andelen nyanställda professorer
på Göteborgs universitet är minst 50
procent kvinnor tills professorskåren
motsvarar samhället i stort.
att (2) Göta studentkår driver frågan
om en jämställd högskola i alla
fakultetsstyrelser och övriga relevanta
styrelser inom Göteborgs universitet.
Kårstyrelsen yrkar
att avslå motionen.
FOF via Eric Insulahn yrkar
att återremittera förslaget

4.13

Fullmäktige beslutar
att bifalla FOFs yrkande

Motion om studentuppropet
Progressiva studenter yrkar
att (1) Göta studentkår ställer sig
bakom Studentuppropet för säkra
flyktvägar och en generösare
flyktingpolitik
att (2) Göta studentkår verkar för att
Göteborgs universitets studentkårer
(GUS) ställer sig bakom
Studentuppropet för säkra flyktvägar
och en generösare flyktingpolitik.
att (3) Göta studentkår verkar för att
Göteborgs förenade studentkårer
(GFS) ställer sig bakom
Studentuppropet för säkra flyktvägar
och en generösare flyktingpolitik.
att (4) Göta studentkår verkar för att
Sveriges förenade studentkårer (SFS)
ställer sig bakom Studentuppropet för
säkra flyktvägar och en generösare
flyktingpolitik.
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Kårstyrelsen yrkar
att bifalla motionen.
4.14

Fullmäktige beslutar
att bifalla Progressiva studenters motion i sin
helhet.

Motion om talarstatistik i
kårfullmäktige
Progressiva studenter yrkar
att (1) lägga till en punkt i
arbetsordningen: “2.4:
Mötesordföranden ansvarar för att
talarstatistik över sammanträdet
upprättas, där fördelningen av ordet
kartläggs efter genus. Talarstatistiken
redovisas i slutet av varje möte.”
att (2) konsekvensändra övriga
arbetsordningen med avseende på
ovanstående.
Kårstyrelsen yrkar
att (1) avslå motionen
att (2) lägga till i fullmäktiges
arbetsordning ”2.4: Vid mötets
öppnande hålls en presentationsrunda
där deltagare och ledamöter
uppmuntras att presentera sig med
namn och pronomen. Mötesordförande
ansvarar för att talarstatistik över
sammanträdet upprättas, där
fördelningen av ordet kartläggs efter
pronomen. Talarstatistiken redovisas i
slutet av varje möte.”

4.15

att (3) konsekvensändra resterande
punkter i arbetsordningen

Progressiva studenter jämkar sig med
Kårstyrelsens yrkanden.

Mötesordförande yrkar
att ersätta mötesordförande med
mötespresidie.

Fullmäktige beslutar
att bifalla kårstyrelsens yrkande.
att bifalla mötesordförandes yrkande.

Ansökan om förnyad
kårföreningsstatus
Kårstyrelsen yrkar
att (1) förnya Filosofspexets
kårföreningsstatus.
att (2) förnya Marxistiska studenter
Göteborgs kårföreningsstatus.

Göta studentkår
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Ansökan om kårföreningsstatus
att (1) anta Göteborgs
socialdemokratiska högskoleförening
som kårförening
Att (2) anta Science students for
sustainability som kårförening.

5

Fullmäktige beslutar
att bifalla kårstyrelsens yrkande i sin helhet

Diskussionsärenden
Inga ärenden

6

Mötets avslutande

7.1

Mötesutvärdering
Fullmäktige utvärderar mötet genom en
runda.

7.2

Mötets avslutande
Mötet avslutas kl 22.15

Mötesordförande

Mötessekreterare

Mathilda Johansson

Frida Åsbrink

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Stina Johansson

Sebastian Wedtström Kjerfh
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Röstlängd
Enskilda Ledamöter


Nora Jansson

Listor
#marinvetenskapgu


Wallace da Silva Gomes

Förvaltare - Offentlig Förvaltning (FOF)



Eric Insulahn
Simon Eriksson

Nemesis


Thor Khashayar Salehi

Offentliga listan






Lisa Forsaeus
Fredrick Göthberg
Josefine Hanje
Amalia Johnsén
Stina Johansson

PIK



Paulina Andersson
Caroline Sjöstrand

Progressiva studenter



Sebastian Wedtström Kjerfh
Marina Fransson

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

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

Sida 12/12

Fullmäktigesammanträde
Protokoll
Bilaga 2.
Reservation under punkt 4.4, PIK
”Reservation punkt 4.4
PIK-listan reserverar sig mot beslutet då vi anser att partipolitiska och religiösa kårföreningar
inte bör tillåtas I Göta Studentkårs organisation. Främst med hänvisning till Göta Studentkårs
stadga punkt 1:1 som säger att Göta Studentkår ska vara religiöst och partipolitiskt obunden,
men även på grund av att partipolitiska och religiösa organisationer har en agenda som faller
utanför det kåren ska finnas till för. Detta är inte något vi vill stå bakom då det kommer föra
kåren i en riktning bort från kårens egentliga syfte, att vara studenternas röst gentemot
universitetet, och istället bli ännu en partipolitisk arena där studenternas bästa försvinner för
att ersättas av partipolitik."
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