
 

  …. …. …. …. ….
 Sida 1 av 7 JU   JU   MO MS KO 

 

Protokoll 
 

Humanistiska och teologiska studentkåren 
vid Lunds universitet 

 
Fullmäktige 

 
2018-02-01 

 

Närvarande ledamöter Mötespresidium 
Lehman Benson Jr. (ledamot)  Jesper Sjöström Strobel (mötesordförande) 

Joel Bertilsson (ledamot) Henrik Ullstad (vice sekreterare) 

My Bodin (ledamot)  

Saga Cornelius (ledamot) Ständigt adjungerade 

Gustav Ekström (ledamot)5 Micha Hallberg (ordförande för valberedningen) 

Teresa Fuchs (ledamot)  Timothé Ramboazanaka (ordf. f. språkcaféutskottet) 

Linnea Karlsson (ledamot)  

Karl Månsson (ledamot) Adjungerade 

Alexander Nymark (ledamot) Anna Johansson 

Hedvig Pettersson (ledamot)  

Veronica Pålsson (ledamot)  

Nils Rood (ledamot)  
Sissela Sjöberg (ledamot)  

Lovisa Tillström (ledamot)  

  

  

  

  

  

  



 

  …. …. …. …. ….
 Sida 2 av 7 JU   JU   MO MS KO 

Fullmäktigemöte IV 
 

LUX, sal B336 
1 februari 2018 

 
1 Mötets öppnande 
Jesper Sjöström Strobel förklarade mötet öppnat klockan 18:18.  
 
2 Justering av röstlängden 
14 ledamöter befanns närvarande vid röstlängdens justerande. 
 
Fullmäktige beslutade att 

• justera röstlängden enligt ovan. 
 
3 Val av justerare och justeringstid 
Lehman Benson Jr. yrkade, i enlighet med utskickat förslag, på att  

• efter en veckas tid från tillfället då protokoll skickats ut, kommer protokollet anses färdigt att 
skrivas ut och färdigt för att signeras. Protokollet signeras i sin senaste form senast en vecka efter 
det att kårordförande meddelat att protokollet är färdigt för påskrift. 

 
Diskussion. 
 
Saga Cornelius och Hedvig Petterson kandiderade. 
 
Fullmäktige beslutade att 

• välja Saga Cornelius och Hedvig Petterson till justerare, tillika rösträknare. 
• bifalla Lehman Benson Jrs yrkande. 

 
4 Mötets behöriga utlysande 
Fullmäktige beslutade att 

• finna mötet behörigen utlyst. 
 
5 Fastställande av föredragningslistan 
Fullmäktige beslutade att 

• fastställa föredragningslistan. 
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6 Adjungeringar 
Anna Johansson önskade adjungeras. 
 
Fullmäktige beslutade att 

• adjungera 
▪ Anna Johansson 

 med närvaro- och yttranderätt. 
 
7 Föregående mötes protokoll 
Fullmäktige hade att ta ställning till ett per capsulam-protokoll från 31 december 2017. 
 
Fullmäktige beslutade att 

• lägga per capsulam-protokollet från 31 december 2017 till handlingarna. 
 
8 Information 
 
a) Presidiet 
Lovisa Tillström informerade om att: 

• novischperioden avslutades lördagen den 27 januari. Totalt deltog 65 novischer. Nästa steg är att 
genomföra en återträffsittning. 

• hon arbetat med studentlundsfrågor och särskilt studentlundsappen. 
• hon till yttermera visso sysselsatt sig med arbetet inför Lunära högtiden. 

 
Alexander Nymark informerade om att Oskar Hansson: 

• också arbetat med Lunära högtiden. 
• i övrigt sysselsatt sig mycket med det ekonomiska arbetet på kåren. 

 
Alexander Nymark informerade om att: 

• han jobbar med att komma igång med kårarbetet efter julledigheten. 
• han har arbetat med att få igång studentråden. Särskilt kan nämnas att studentrådet på SOL har en 

ny ordförande. 
• Lärarnas riksförbunds studentorganisation har skrivit en kritisk debattartikel i Helsingborgs dagblad 

om praktiksituationen för lärarstudenter på Campus Helsingborg. HTS håller med i kritiken, men 
anser att den är felriktad och att många missförstånd hade kunnat undvikas om LRF kontaktat 
HTS innan publicering. 

 
b) Studentrepresentanter 
Lehman Benson jr. informerade om att: 

• Terminsräkningsföreningen har ändrat sina stadgar så att utomlundensiska kårer kan väljas in i 
TRF. Detta kommer förmodligen att leda till lägre medlemsavgifter till TRF. 
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9 Valärenden 
 
- Ordningsfråga 
Teresa Fuchs yrkade på att 

• tillämpa fri nominering till ledamot av studiesociala utskottet. 
 
Fullmäktige beslutade att 

• bifalla Teresa Fuchs yrkande. 
 
- Ordningsfråga 
Alexander Nymark yrkade på att  

• tillämpa följande valförfarande: Valberedningens ordförande presenterar den nominerade. Sedan får 
kandidaten 10 minuter, som hen ansvarar att fördela mellan presentation och frågor. Därefter har 
fullmäktige 10 minuter diskussion, tiden får förlängas om så önskas. 

 
Fullmäktige beslutade att 

• bifalla Alexander Nymarks yrkande. 
 
a) Ledamot av kårstyrelsen 
Valberedningen hade nominerat My Bodin till posten.  
 
Presentation av kandidaten.  
Utfrågning av kandidaten. 
Diskussion. 
 
Fullmäktige beslutade att 

• välja My Bodin till ledamot av kårstyrelsen. 
 
b) Ledamot av fakultetsstyrelsen 
Valberedningen hade föreslagit vakantsättning av posten.  
 
Diskussion. 
 
Fullmäktige beslutade att 

• vakantsätta posten. 
 
c) Ledamot av studiesociala utskottet 
Teresa Fuchs nominerade Anna Johansson.  
 
Presentation av kandidaten.  
Utfrågning av kandidaten. 
Diskussion. 
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Fullmäktige beslutade att 
• välja Anna Johansson till ledamot av studiesociala utskottet. 

 
10 Lunära högtiden 
Lovisa Tillström föredrog ärendet. Fullmäktige hade att ta ställning till det utskickade underlaget rörande 
Lunära högtidens framtid (bilaga 2). Emedan kåren sedan dess säkrat extern catering till pelarsalen var 
underlaget emellertid inaktuellt, och kostnaden mindre. 
 
Diskussion. 
 
Fullmäktige beslutade att 

• lägga underlaget till handlingarna. 
 
11 Novischperioden 
Lovisa Tillström föredrog ärendet. Fullmäktige hade att ta ställning till de utvärderingar av novischperioden 
höstterminen 2017 som författats av novischamiral respektive kårordföranden, samt budget och resultat 
för nämnda novischperiod (bilagor 3a-c). 
 
Diskussion. 
 
Lovisa Tillström yrkade på att 

• ålägga Lovisa Tillström att ta fram ett diskussionsunderlag till hur novischamiralsposten skall 
utformas. 

 
Fullmäktige beslutade att 

• lägga utvärderingarna samt budget och resultat till handlingarna.  
• bifalla Lovisa Tillströms yrkande. 

 
- Ordningsfråga 
Alexander Nymark yrkade på att  

• ajournera mötet i 10 minuter till 19:59. 
 
Fullmäktige beslutade att 

• bifalla Alexander Nymarks yrkande. 
 
12  Diskussion angående fullmäktige och styrelsens relation 
Alexander Nymark föredrog ärendet. Fullmäktige hade att ta ställning till den av Elisabeth Jensen Haverling 
inskickade promemorian rörande maktbalansen mellan kårstyrelsen och fullmäktige i ljuset av de nyantagna 
stadgeändringarna rörande fullmäktiges sammansättning (bilaga 4). 
 
I den efterföljande diskussionen lyftes följande punkter: 

• Är det ett problem med rådande kårkultur? 
• Är det okej att sitta på dubbla stolar? 
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• Risken finns att en presidial eller styrelseledamot som måste avsäga sig posten som 
fullmäktigeledamot ersätts med en annan med helt andra åsikter. 

• Att avsäga sig en post i fullmäktige kan dessutom tolkas som ett svek mot väljarna. 
• Det är svårt att be folk att inte göra vad de tagit på sig att göra. 
• Det kan vara svårt att få ett fullt fullmäktige om styrelsen och presidiet inte får sitta där. 
• Då kårvalet ligger innan valfullmäktige kan det vara svårt att förvänta sig att hugade presidie- och 

styrelsekandidater inte skall kandidera till fullmäktige 
• Antalet suppleanter borde ökas. 
• Om styrelsen inte har majoritet, ska de då ändå straffas ut? 
• Ska styrelsen tvingas lägga ner sina röster? 
• Det vore en bra idé att lösa problemet medelst en policy, och följande policylösningar 

presenterades: 
o Policyn bör bestämma att styrelsen inte borde medverka i fullmäktige och att de bör avsäga 

sig posterna om de valts. 
o Policyn bör bestämma att en ledamot som väljs till presidial eller styrelseledamot förverkar 

sin fullmäktigepost, och en suppleant flytta upp i vederbörandes ställe. 
o Policyn bör bestämma att en fullmäktigeledamot som väljs till presidial eller styrelseledamot 

flyttas ner längst ner i röstetalen (i händelse av att detta gälla flera ledamöter av fullmäktige 
ordnas de efter ursprungligt röstetal) och fullmäktiges sammansättning justeras därefter. 

• Är dessa lösningar möjliga utan stadgeändringar? 
 
Lehman Benson Jr yrkade på att 

• uppdra åt styrelsen att utifrån diskussionen ta fram ett förslag till lösning på problemet med 
maktförhållandet mellan styrelse/presidium och fullmäktige, helst utan stadgeändringar. 

 
Fullmäktige beslutade att 

• bifalla Lehman Benson Jrs yrkande. 
• lägga promemorian till handlingarna.  

 
13  Fullmäktigeval VT18 
Alexander Nymark föredrog ärendet och informerade fullmäktige om att 

• kandiderings- och valtider är satta. 
• det finns ingen valnämnd och presidiet har väldigt mycket att göra. 
• risken finns att valet blir ett hafsverk. 
• det vore bra om så många som möjligt kandiderade till fullmäktige och engagerade sig i 

valprocessen för att avlasta presidiet. 
 
Diskussion. 
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14 Förslag om vårens mötestider 
Fullmäktige hade att besluta om mötestider för vårterminen 2018. 
 
Diskussion. 
 
Alexander Nymark yrkade, efter jämkning med Lehman Benson Jr., på att  

• hålla fullmäktigemöte följande tider: 
o 15 mars 
o 19 april 

 
Fullmäktige beslutade att 

• bifalla Alexander Nymarks yrkande. 
 
15 Övriga frågor 
Gustav Ekström och Nils Rood uppmanade hugade fullmäktigeledamöter att ansluta sig till 
presidieutredningsgruppen. 
 
16 Mötets avslutande 
Jesper Sjöström Strobel förklarade mötet avslutat klockan 20:58. 
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