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Fullmäktigesammanträde
protokoll
Fullmäktigesammanträde 4 verksamhetsåret 2014/2015
Datum:
Tid:
Plats:
Kallade:
Närvarande
fullmäktigeledamöter:

2015-02-05 – 2015-02-06
Kl. 16:30-21:26, 16:55-20:43
Naturvetenskapliga sektionens kontor, Geovetarcentrum, Wavrinskys plats
Göta studentkårs fullmäktige, verksamhetsrevisorer, kårföreningar, kårstyrelse
Dag 1 (§1-3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.8, 4.4):
Doktorandsektionen: Lina Olofsson* (ej närvarande §1.1-1.7), Hanna Reeder*
Samsek: Hanna Edlundh*, Eric Insulahn*, Karolina Mildgrim*
Natsek: Stefan Fritzon*, Anna Jonasson*, Nina Wålstedt*
ITsek: Michal Maciej Dzienis* (ej närvarande §4.4)
Humsek: Max Krook* (ej närvarande §1.1-1.5), Erika Hernlund*, Aria Nakhaei*, Carl
Magnus Fürst*
Dag 2 (§4.9, 4.5-4.7, 5.1, 6, 7):
Doktorandsektionen: Hannah Reeder* (ej närvarande §5.1 deltog via länk §5.2, 6-7)
Samsek: Eric Insulahn*, Karolina Mildgrim*
Natsek: Stefan Fritozon*, Anna Jonasson*
ITsek: Michal Maciej Dzienis*
Humsek: Max Krook*, Aria Nakhaei*, Carl Magnus Fürst*,
* = Röstberättigad

§

Ärende

1

Preliminärer

1.1

Beslut/åtgärd

Mötets öppnande och behöriga
utlysande
Kårordförande Daniel Brandt öppnar
mötet kl 16:30

Fullmäktige beslutar

1.2

Val av mötesordförande

Fullmäktige beslutar
att välja Linnea Solberg till mötesordförande

1.3

Val av mötessekreterare

Fullmäktige beslutar
att välja John Edström till mötessekreterare

1.4

Val av justerare tillika rösträknare samt
justering av protokoll

Fullmäktige beslutar

att anse mötet behörigt utlyst

att välja Karolina Mildgrim och Eric Insulahn till
justerare
att protokollet ska justeras senast 26 februari
2015
1.5

Avsägelser och fyllnadsval
Karolina Mildgrim har inkommit med en
avsägelse från sin plats i
Valberedningen

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
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1.6

Justering av röstlängd
12 ledamöter närvarande

Fullmäktige beslutar
att fastställa röstlängden
fullmäktige befinns beslutsmässiga

1.7

Adjungeringar

Fullmäktige beslutar
att hålla öppet möte

1.6

Justering av röstlängd
Lina Olofsson ankom 16:46
13 ledamöter närvarande

Fullmäktige beslutar
fullmäktige befinns beslutsmässiga

1.8

Godkännande av föredragningslistan
Anna Jonasson yrkande 1:
att lägga till två punkter under övriga
frågor:
Motion om introduktionsprogram för
fullmäktige 2015/2016
Motion om karriärvägledning

Fullmäktige beslutar
att avslå Anna Jonasson yrkande 1
att godkänna föredragningslistan

Reservation:
Anna Jonasson reserverar sig mot
beslutet att avslå yrkandet samt
aviserar att hen ämnar inkomma med
en protokollsanteckning.
Protokollsanteckning
Anna Jonasson:
Att motioner tas upp på
föredragningslistan i den ordning som
de inkommit. Min motion om
organisationsgruppen fick kårstyrelsen
in 13 jan, den lades långt ner under
beslutsärenden och fick inte behandlas
alls under fullmäktigemötet av tidsbrist.
Den flyttades dessutom under mötets
gång ännu längre ner under punkten
beslutsärenden. Medans motioner som
var sent inkomna behandlades före. Vid
nästa fullmäktigemöte behöver
motionen om organisationsgruppen
läggas långt upp bland beslutsärenden.
Det är viktigt med eftersträvan av lika
hantering av handlingar som inkommer
till kårstyrelsen för fullmäktigemöte.
Mina två sena motioner från 28 och 29
jan borde ha skickats till fullmäktige av
kårstyrelsen tillsammans med andra
sena handlingar som skickades ut.
Andra sena motioner skickades till
fullmäktige som ej sena handlingar som
stående på föredragningslistan. Datum
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för inskickande av motioner för
fullmäktige var förlängt till 24/1 av
kårstyrelsen. För övriga medlemmar
var det stopp 15 dagar före
fullmäktigemötet enligt stadgan. Ibland
har sen handling daterad dagen före
möte skickats ut dagen före mötet. När
stadgan inte följts om att motioner ska
skickas in senast 15 dagar före möte,
att motioner då behandlas lika genom
att sena motioner skickas ut till
fullmäktige av kårstyrelsen, oberoende
av om kårstyrelsen hunnit svara på de.
Ibland av olika förståeliga skäl har inte
kårstyrelsen svarat på motioner som
varit i tid och som har skickats till
fullmäktige. Stadgeändring kan bli
aktuell om hantering av sena
handlingar.
1.9

Föregående mötesprotokoll

Fullmäktige beslutar
att lägga protokollet till handlingarna

1.10

Sluttid idag
Eric Insulahn yrkande 1:
att sätta 21:30 som sluttid idag

Fullmäktige beslutar
att bifalla Eric Insulahns yrkande 1
att avslå Åsa Hanssons yrkande 1

Åsa Hansson yrkande 1:
att sätta 21:00 som sluttid idag

2

Rapporter

2.1

Presidierapport
Vice Kårordförande Åsa Hansson
föredrog rapporten

Fullmäktige beslutar
att lägga rapporten till handlingarna

2.2

Doktorandsektionens budgetrapport
Kårordförande Daniel Brandt föredrog
punkten

Fullmäktige beslutar
att lägga rapporten till handlingarna

2.3

Ekonomisk halvårsrapport
Kårordförande Daniel Brandt föredrog
rapporten

Fullmäktige beslutar
att lägga rapporten till handlingarna
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4
4.1

Beslutsärenden
Portning av enskild student
Åsa Hansson yrkande 1:
att stänga mötet med undantag för
representanter från MatNatSex
Eric Insulahn meddelar att hen ämnar
inkomna med en protokollsanteckning:
Att kårstyrelsen tar med sig från
diskussionen att bereda ärende till fum
gällande stadgeändring om hur en
person skulle kunna portas, utestängas
eller återanta som inte är medlem i
Göta studentkår.

4.2

Motion om Försvarsmakten, Eva
Vargas (150123)
Eva Vargas föredrog sin motion

Fullmäktige beslutar
att bifalla Åsa Hansson yrkande 1
att porta Melker Frones (901207-1297) från alla
arrangemang som hålls i samarbete med – eller
av Göta studentkår
att porta Melker Frones (901207-1297) från att
delta på något sätt i Göta studentkårs
verksamhet
att aldrig åter-anta Melker Frones (9012071297) som medlem i Göta studentkår
att direktjustera punkten
att alla beslut var enhälliga

Fullmäktige beslutar
att bifalla Hanna Edlundh yrkande 1

Hanna Edlundh yrkande 1:
att lämna punkten utan åtgärd till
förmån för beslut i punkt 4.3
PIK-listan yrkande 1:
att bifalla motionen med följebrevet:
”Brev till Försvarsmakten
Göta Studentkårs fullmäktige vill med
detta brev be Försvarsmakten om
ursäkt för det bemötande
Försvarsmakten fick i sitt samarbete
med SPIRA nätverksmässa. Det var en
mycket olycklig tolkning av ett Policydokument som låg till grund för att
Försvarsmakten kallades en
“krigsindustri”, en tolkning som
fullmäktige inte står bakom. Policydokumentet i fråga är dessutom
avskaffat då dokumentet saknade stöd.
Göta studentkår ser Försvarsmakten
som en önskvärd samarbetspartner och
hoppas på goda relationer i framtiden!
Med vänlig hälsning, Göta Studentkårs
fullmäktige”
Eric Insulahn yrkande 1:
att fullmäktige uttalar det som sin
mening att försvarsmakten inte är en
krigsindustri utan en svensk myndighet
som arbetar med försvar och
beredande av rikets säkerhet
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3

Valärende

3.1

Val till valnämnd
Valberedningen presenterade
kandidaterna

Fullmäktige beslutar
att välja Erica Björklund och Sanna Mårtensson
till ledamöter av valnämnden för Göta
Studentkår 2014-2015.

3.2

Val till valberedningen
Valberedningen presenterade
kandidaterna

Fullmäktige beslutar
att kårfullmäktige väljer Felicia Ojaste, Erica
Björklund och Anton Rundström till ledamöter av
valberedningen för Göta Studentkår 2014-2015.

4
4.3

Beslutsärenden forts.
Motion om Policy för externa
samarbeten, PIK-listan (150124)
Aria Nakhaei och Hanna Edlundh
föredrog sin motion

Fullmäktige beslutar
att ”Policy: Externa samarbeten” avskaffas som
officiellt dokument av Göta Studentkår
att detta beslut omedelbart justeras

Eric Insulahn meddelar att hen ämnar
inkomma med en protokollsanteckning
Protokollsanteckning Eric Insulahn:
Att fum behöver en intern samordning
för att se över sina styrdokument för att
bli en enhetlig och tydlig organisation
som är relevant för sina medlemmar.
4.2

Motion om Försvarsmakten, Eva
Vargas (150123)
Åsa Hansson yrkande 1:
att ersätta motionens attsats med: ”att
fullmäktige skickar ett skriftligt uttalande
om det som Försvarsmakten önskar få
svar på

Fullmäktige beslutar
att bifalla Åsa Hanssons yrkande 1
att bifalla PIK-listans yrkande 1

PIK-listan yrkande 1:
att bifalla motionen med följebrevet:
”Brev till Försvarsmakten
Göta Studentkårs fullmäktige vill med
detta brev be Försvarsmakten om
ursäkt för det bemötande
Försvarsmakten fick i sitt samarbete
med SPIRA nätverksmässa. Det var en
mycket olycklig tolkning av ett Policydokument som låg till grund för att
Försvarsmakten kallades en
“krigsindustri”, en tolkning som
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fullmäktige inte står bakom. Policydokumentet i fråga är dessutom
avskaffat då dokumentet saknade stöd.
Göta studentkår ser Försvarsmakten
som en önskvärd samarbetspartner och
hoppas på goda relationer i framtiden!
Med vänlig hälsning, Göta Studentkårs
fullmäktige genom Kårordförande
Daniel Brandt”
4.8

Regler för kårföreningar
Karin Bylund från kårstyrelsen föredrog
punkten
Eric Insulahn yrkande 1:
att det läggs till under rubriken
kårmedlemskap på sida 2, som andra
stycke:
”Dispens kan ges i särskilda fall av
fullmäktige på kravet kring andelen
göta medlemmar.”

Fullmäktige beslutar
att bifalla Eric Insulahns yrkande 1
att bifalla Eric Insulahn yrkande 2
att bifalla Karolina Mildgrim yrkande 1
att anta det framvaskade förslaget för Regler för
kårföreningar

Eric Insulahn yrkande 2:
att fullmäktige uttalar det som sin
mening att bevilja UF, utrikespolitiska
föreningen, kårföreningsstatus med
förutsättningen att de uppfyller kraven
för kårföreningsstatus med undantag av
skrivelsen kring hur stor andel som
måste vara medlemmar i göta
studentkår.
Karolina Mildgrim yrkande 1:
att FUM uppdrar åt kårstyrelsen att ta
fram förslag för särskilt avtal för
kårföreningar med extern anknytning
att förslagen behandlas på fum 5
att förslagen remitteras till kårföreningar
med extern anknytning

1.6

Justering av röstlängd
Michal Maciej Dzienis lämnade mötet kl
21:00
12 ledamöter närvarande

Fullmäktige beslutar
Fullmäktige befinns beslutsmässiga

4.4

Interpellation om Kårordförande Daniel
Brandt, PIK-listan och Karolina
Mildgrim (150124)

Fullmäktige beslutar
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Aria Nakhaei, Hanna Edlundh och
Karolina Mildgrim föredrog
interpellationen

att anse interpellationen besvarad

Eric Insulahn lyfter att hen vill att det
framgår i protokollet att hen la ner sin
röst
Anna Jonasson meddelar att hen
ämnar inkomma med en
protokollsanteckning
Ajournering:
Mötet ajourneras klockan 21:26 tills klockan 16:30 den 6 februari 2015

Dag 2
Mötet återupptogs klockan 16:55 den 6 februari 2015
1.6

Justering av röstlängd
9 ledamöter närvarande

Fullmäktige beslutar
att fastställa röstlängden
fullmäktige befinns beslutsmässiga

4.9

Förnyande av kårföreningsstatus

Fullmäktige beslutar
att bevilja följande föreningar förnyad
kårföreningsstatus:
Byrå6
Filosofiska Lättaz Knästående Spexargardet
Filosofiska Fakulteternas Fotoförening (FFFF)
Göteborgs Akademiska Symfoniorkester
(GASO)
Haddock
Göteborgs Akademiska Kammarkör
MatNatSex
P6
Salsa&Söndag
Stella Academica

4.5

Interpellation om Studiesocial
verksamhet, PIK-listan och Karolina
Mildgrim (150124)
Aria Nakhaei föredrog interpellationen

Fullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad

Fullmäktige diskuterade de frågor som
lyfts i interpellationen och
interpellationssvaret.

Protokollsanteckning Nicolai Slotte:
Som verksamhetsrevisor för Göta
Studentkår vill jag å det starkaste
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uppmana fullmäktige att engagera sig i
den arbetsgrupp som bildats för att
hantera presidiets nuvarande situation.
4.6

Motion om UKÄ-anmälan, Eric Insulahn
(150121)
Eric Insulahn föredrog sin motion
Eric Insulahn yrkande 1:
att lägga till följande attsatser i
motionen:
”att kårstyrelsen får i uppdrag att
avkräva Göteborgs Universitet ett
skriftligt svar, gällande
beslutsprocessen om att utse
studentrepresentanter i beredande
organ i Universitetsstyrelsen
att detta svar skall bifogas i förslaget till
UKÄ-anmälan för beslut i Göta
Studentkårs fullmäktige.”

Fullmäktige beslutar
att avslå att kårstyrelsen får i uppdrag att ta fram
ett förslag till anmälan till UKÄuniversitetskanslersämbetet
gällande Göteborgs universitets
universitetsstyrelses beslut om att utse
studentrepresentanter till en beredningsgrupp
för att ta fram förslag till beredningsprocess för
att föreslå rektor
att avslå att kårstyrelsen får i uppdrag att
avkräva Göteborgs Universitet ett skriftligt svar,
gällande beslutsprocessen om att utse
studentrepresentanter i beredande organ i
Universitetsstyrelsen
att bifalla Hannah Reeder yrkande 1

Då motionens första attsats avslogs föll
motionens andra attsats. Då första
attsatsen i Eric Insulahns yrkande
avslogs föll andra attsatsen i Erics
yrkande.
Hannah Reeder yrkande 1:
att ta upp som diskussionspunkt om att
vi bör fortsätta diskussion mellan
kårerna för hur situationen skall lösas
generellt
Reservation:
Eric Inslulahn anmäler reservation mot
att avslå motionen samt tilläggsyrkande
till förmån för eget förslag.

4.7

Motion till Göta kårfullmäktige om
organisationsgruppen

Fullmäktige beslutar
att bordlägga punkten till nästkommande
fullmäktige

1.6

Justering av röstlängd
8 ledamöter närvarande

Fullmäktige beslutar
fullmäktige är icke beslutsmässiga

Mötet ajournerades klockan 18:57
Mötet återupptogs klockan 19:45
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5
5.1

Diskussionsärenden
GFS
Fullmäktigeledamöternas anteckningar
utifrån en workshop baserad på fyra
frågor. Understrykningar och
fetmarkeringar baserade på
anteckningarna.
Vilken är GFS primära uppgift?
- PRIO: Representera sina kårer
genom att föra
studentpolitik/opinionsbildning
gentemot region/kommun/stad
- Organisera samarbetet &
kommunikationen mellan kårerna
- Förbättra studentlivet i Göteborg
- Representera sina medlemmar
- Kvalitetsbevaka verksamhet relevant
för Göteborgs studenter (internt –
samarbeten – bolagen)
- Studiesocial verksamhet och
påverkansarbete
- Bejaka tillgängligheten externt och
internt
Vilka är GFS målgrupp?
- Målgrupp = Motpart och de som
representeras
- Målgrupp = Studentkårer (beslutande
makt) och aktörer av intresse (under
påverkan)
- Studenterna (Utbildningsfrågor, Socioekonomisk problematik)
Exempel på aktörer av intresse:
- Västra Götalands regionen (sjukvård,
kollektivtrafik),
- Kommunala (”Student Göteborg”,
Boplats; Göteborgsregionens
kommuner)
- Samarbetspartners (t.ex.
Hyresgästföreningen)

1.6

Justering av röstlängd
Hanna Reeder deltog via länk

Göta studentkår
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg

Vad gör GFS unikt som påverkansorgan i
Göteborg? (I studentsammanhang)
- Enda organet i GBG där samtliga studentkårer
är representerade. Det är en styrka.
- Samlad kunskap om representerade
studentkårers åsikter i frågor angående
studenternas tillvaro
- Studiesociala evenemang (jippon) som både är
studiesociala och opinion för samtliga studenter i
GBG
- Innehar resurser för att genomföra våra
åtaganden gentemot studenterna på ett bra sätt
Bör GFS presidialer fokusera på få/många
smala/breda frågor?
Vision (total genomarbetning sker sällan)
- Grunden statisk
- Konsekvensförändras genom nulägesanalys
Mycket lång sikt:
- Visionsdokument med ev. nyckeltal
Kort perspektiv:
- Ca fem frågor per år varav tre med fokus,
varav en huvudfråga
Lång sikt: (GFS på tre år)
- Levande dokument
- Uppdateras årligen med nulägesanalys och ev.
nyckeltal vid behov
Presidiet ska fokusera på få breda frågor, då
representanter från kårerna bör fokusera på få
och smala frågor

Fullmäktige beslutar
fullmäktige befinns beslutsmässiga
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9 ledamöter närvarande
5
5.2

Diskussionsärenden forts.
Diskussion om hur kårerna ska lösa
frågan om UKÄ-anmälan

Fullmäktige beslutar
att bordlägga punkten till nästkommande
fullmäktigesammanträde

6
6.1

Övriga frågor
Punktens namn
Anna Jonasson yrkande 1:
att öppna upp punkt 6 Övriga frågor

Fullmäktige beslutar
att avslå Anna Jonassons yrkande 1

Anna Jonasson meddelar att hen
ämnar inkomma med en
protokollsanteckning

7

Mötets avslutande

7.1

Mötesutvärdering
En mötesutvärdering genomfördes efter
mötets avslutande

7.2

Mötets avslutande

Fullmäktige beslutar
att avsluta mötet klockan 20:43

Mötesordförande

Mötessekreterare

Linnea Solberg

John Edström

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Eric Insulahn

Karolina Mildgrim
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