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Fullmäktigemöte 1 
LUX, Sal B336 
12 oktober 2017 

 

§ Ärende Beslut/kommentar 

   

1. Mötets öppnande Mötesordförande Boman Lyngfelt förklarade mötet 
öppnat kl.18:06. 

2. Justering av röstlängden 12 Ledamöter befanns närvarande vid röstlängdens 
justerande 
 
Fullmäktige beslutade att 
 
att Justera röstlängden enligt ovan. 

3. Val av justerare & justeringstid Oskar Hansson föredrog beslutsförslaget att  

• efter en veckas tid från tillfället då protokoll 
skickats ut, finna protokollet färdigjusterat. 
Justerat protokoll signeras i sin senaste 
form senaste en vecka efter det att 
kårordförande meddelat att protokollet är 
färdigt för påskrift. 

 
Oskar Hansson Nominerade Sissela Sjöberg. 
Marcus Romedalh nominerade sig själv. 
 
Fullmäktige beslutade att 

• välja Sissela Sjöberg och Marcus Romedalh 
som justerare, tillika rösträknare. 

• godtag förslaget till beslut. 

 

4. Mötets behöriga utlysande Oskar Hansson föredrog ärendet. 
 
Fullmäktige beslutade att 

• finna mötet behörigen utlyst. 
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5. Fastställande av föredragningslistan Oskar Hansson yrkade på att 

• godkänna en sen bilaga till §10.   

• tillägga en ny ickebeslutande §12 angående 
sångboken och att justera 
föredragningslistan i numeriskordning efter 
den nya §12. 

 
Fullmäktige beslutade att 

• Bifalla Oskar Hanssons yrkande.  

• Fastställa föredragningslistan i enlighet 
med det framvaskade förslaget 

6. Adjungeringar Förelåg ej 

7. Förgående mötesprotokoll 

 

Justerade protokoll från tidigare Fullmäktigemöte 
fanns ej tillhanda 
 
Fullmäktige beslutade att 

• bordlägga beslutet tills nästa 
Fullmäktigesammanträde 

8 Information 
 

A. Presidiet  
 

 

Ordförande informerade att  

• Mycket hänt angående prorektorsvalet, 
något många lokala lärare vill riva upp. Ett 
möte ska därmed ske dagen efter 
fullmäktigemötet mellan kårerna och 
universitet angående just prorektorsvalet. 
Mötet hoppas att tillsätta en arbetsgrupp att 
undersöka just problematiken som kom 
utifrån rektorsvalet.  

• Karnevalsorganet beslutade att hela 
Karnevalskommittén kommer, för första 
gången, vara heltidsarvoderade från och 
med början av vårterminen. 

• Styrelsearbetet med att konkretisera 
verksamhetsplanen är ordentligt igång. 
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VKOU informerade att  

• Arbetet återgår nu mer till rutiner än 
konstanta nya krislägen 

• Han har lagt tid på att svara på remiser and 
HT fakultetens examinationer. 

 
VKOS informerade att 

• Hon haft möte med HMS och 
skyddsombuden 

• Jobbat mycket med kårens sociala medier 
och studentlund, bland annat genom att 
uppdatera FB planscher. 

 B. Studentrepresentanter Från kårens studentrepresentanter hade skriftliga 
redogörelser från FST AU, GUN och SFS (bilagor 
1a-1c) inkommit. 

 

9. Workshop Oskar Hansson föredrog ärendet. 
 
Fullmäktige diskuterade ärendet. 

10. Hedersledamot Oskar Hansson föredrog ärendet. 
 

Ordningsfråga - En majoritet på 9/10 krävs 

för att detta beslut ska godtas av mötet. 
 
Oskar Hansson yrkade på att 

•  Kandidaterna diskuteras i klump. 

• Öppen votering genom handuppräckning 
sker. 

• Skall ett enhälligt beslut tas, att det då 
protokollförs så. 

 
Sissela Sjöberg yrkade på att 

• Kandidaterna väljs i klump. 
 
Fullmäktige beslutade att 

• Bifalla Oskar Hanssons och Sissela 
Sjöbergs Yrkande 

• Enhälligt välja kardinal Anders Arborelius 
och Antje Jackelén till hedersledamöter för 
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Humanistiska och teologiska studentkåren 
(HTS) vid Lunds universitet  

11. Policy Oskar Hansson föredrog ärendet och bilagan. 
 
 Oskar Hansson yrkade på att 

• Sista raden i policyn stryks och att policyn 
görs om till en riktlinje. 

 
Linnea Karlsson motyrkande på  

• Avslag och fullständig avskaffning av 
policyn  

 
Oskar Hansson yrkade på  

• Öppen votering (handuppräckning) med 
enkel majoritet 

 
Ordningsfråga – Mötet skall först rösta kring 

Linnea Karlssons yrkande mot avslag, och enbart om mötet 
avslår Linnea Karlssons yrkande, behandla sedan efter 
Oskar Hansson yrkande kring policyn. 
 
Fullmäktige beslutade att 

• Bifalla Oskar Hanssons yrkande på öppen 
votering med enkel majoritet 

• Bifalla Linnea Karlssons yrkande med 
enkel majoritet och därmed fann policyn 
och förslaget avskaffat. 

 

12.  Sångbok Sissela Sjöberg föredrog ärendet. En översiktlig 
beskrivning på hur sångboken kommer att 
finansieras och den är strukturerad gav Sissela 
Sjöberg till fullmäktige. 
 
Fullmäktige diskuterade och gav kommentarer 
kring sångbokens utformning. 

13. Lunära Högtiden Oskar Hansson föredrog ärendet och bad om 
ursäkt till fullmäktige kring förseningen av 
underlaget. 
 
Fullmäktige diskuterade underlaget. 
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Lehman Benson Jr. yrkade på att 

• Bordlägga beslutet inför nästa fullmäktige 
möte för att tillåta att kostnadskalkylerna 
har gjorts angående lokalalternativ och ge 
kommittén tiden at skapa en klarare bild av  
hur handlingsläget ser ut. 

 
Oskar Hansson tilläggsyrkade på att 

•  Fullmäktige skall be kommittén att ta fram 
ett nytt förslag gällande Lunära Högtiden. 

 
Fullmäktige beslutade att 

• Bifalla Både Lehman Benson Jr.s yrkande 
på bordläggning av beslutet samt Oskar 
Hanssons tilläggsyrkande.  

 

14. Tillsättning av arbetsgrupp Elisabeth Jensen Haverling föredrog ärendet. 

 
Diskussion kring utformningen av arbetsgruppen. 
 
Marcus Romedahl, Sissela Sjöberg, Nils Rood, 
Gustav Ekström och Theresa Fuchs nominerade 
sig själva till arbetsgruppen. 
 
Fullmäktige beslutade att 

• Välja Marcus Romedahl, Sissela Sjöberg, 
Nils Rood, Gustav Ekström och Theresa 
Fuchs till arbetsgruppen. 

 

15.  Nästa Mötestid Oskar Hansson yrkade på att  

• Fullmäktige beslutar att nästa 
sammanträde för fullmäktige sker den 16 
november med samma tider som tidigare 
förslag, men datumförslaget för december 
väljs ej.  

 
 
Fullmäktige beslutade att 

• Bifalla Oskar Hanssons yrkande. 
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16. Övriga Frågor • Kårordförande tackade fullmäktiges 
ledamöter för deras engagemang och 
arbete. 

 

17.  Mötets avslutande Mötesordförande Boman Lyngfelt förklarade mötet 
avslutat kl 20.27 
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