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Fullmäktigemöte V 
 

LUX, sal B336 
15 mars 2018 

 
1 Mötets öppnande 
Jesper Sjöström Strobel förklarade mötet öppnat klockan 18:07.  
 
2 Justering av röstlängden 
13 ledamöter befanns närvarande vid röstlängdens justerande. 
 
Fullmäktige beslutade att 

• justera röstlängden enligt ovan. 
 
3 Val av justeringspersoner och justeringstid 
Oskar Hansson 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. Justerat protokoll signeras i sin senaste form senast en vecka 
efter det att kårordförande meddelat att protokollet är färdigt för påskrift. 

 
Sissela Sjöberg nominerade Nils Rood. 
Oskar Hansson nominerade My Bodin 
 
Fullmäktige beslutade att 

• välja My Bodin och Nils Rood till justerare, tillika rösträknare. 
• bifalla Oskar Hanssons yrkande. 

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

• finna mötet behörigen utlyst. 
 
5 Fastställande av föredragningslistan 
Lovisa Tillström yrkade på att 

• lägga till punkten 15 ”Valfrågor, ledamöter av fakultetsstyrelsen”, och justera numreringen därefter. 
 
Gustav Ekström yrkade på att 

• lägga till punkten 12 ”Motion rörande förlängning av kårvalet”, och justera numreringen därefter. 
 
Diskussion. 
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Fullmäktige beslutade att 

• bifalla Lovisa Tillströms yrkande. 
• bifalla Gustav Ekströms yrkande. 
• fastställa föredragningslistan i enlighet med det framvaskade förslaget. 

 
6 Adjungeringar 
Förelåg ej. 
 
7 Föregående mötes protokoll 
Förelåg ej. 
 
8 Information 
 
a) Presidiet 
Oskar Hansson informerade om att: 

• han skickat ut ett massmejl som uppmanade kårens medlemmar att rösta i kårvalet, och att han 
därför spenderat mycket tid med att rensa sin inkorg på automatiska svar och spam. 

• frågan rörande maktbalansen mellan fullmäktige och styrelsen är under utredning och att ett 
underlag kommer att läggas fram nästa fullmätkigemöte. 

• det har kommit en ny rapport från Svenskt näringsliv om humanioras roll i samhället. 
• styrelsen har påbörjat arbetet med nästa års budget och verksamhetsplan. 
• han gladeligen besvarar eventuella frågor rörande studiecirklar i förhållande till karnevalen. 

 
Lovisa Tillström informerade om att: 

• arbetet med arbetsmarknadsdagen Hybrid är igång. 
• hon sysselsatt sig med skyddsronder och övrigt skyddsarbete, såsom hantering av sexuella 

trakasserier och ny arbetsmiljöorganisation. 
 

Alexander Nymark informerade om att: 
• han är kårrepresentant i fakultetens kvalitetssäkringsdialoger med institutionerna. I dessa dialoger 

driver han särskilt frågan rörande högskolepedagogisk utveckling. 
• utbildningsutskottet arbetar med sitt senaste arbete EXODUS (extern omdistribuering av 

utlandsstudier).   
• han i övrigt arbetat löpande med studentärenden och rapportläsning. 

 
b) Studentrepresentanter 
Oskar Hansson, Alexander Nymark och Gustav Ekström informerade från fakultetsstyrelsens 
arbetsutskott om att: 

• arbetsutskottet håller på att ta fram budgetar för fakultetens ”kringverksamheter”, såsom 
Folklivsarkivet och Humlab. 
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• arbetsutskottet även arbetar med en ny strategisk plan för HT-fakulteterna.  
 
9 Ansvarsfrihet 16/17 
Oskar Hansson föredrog ärendet. Fullmäktige hade att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för 
kårstyrelsen verksamhetsåret 2016/2017. Som underlag fanns en verksamhetsberättelse, ett PM från 
ekonomisk revisor Nils Albertsen, en revisionsberättelse, ett sakrevisorsutlåtande, och en årsredovisning 
(bilagor 2a-e). 
 
Revisorerna rekommenderade fullmäktige att  

• bevilja styrelsen för verksamhetsåret 2016/2017 ansvarsfrihet. 
 
Oskar Hansson yrkade på att 

• bordlägga ärendet. 
 
Diskussion. 
 
Fullmäktige beslutade att 

• bifalla Oskar Hanssons yrkande.  
 
Oskar Hansson inkom med följande protokollsanteckning: 

• Emedan fullmäktige, på grund av jävförhållanden, inte blir beslutsmässigt i denna fråga, hänskjuts 
ärendet till ett senare sammanträde. 

 
10 Alkoholpolicyn 
Oskar Hansson föredrog ärendet. Fullmäktige hade att ta ställning till den från styrelsen inkomna 
propositionen om revidering av alkoholpolicy (bilaga 3). 
 
Från styrelsen hade en proposition inkommit om att  

• revidera alkoholpolicyn enligt bilaga.  
 
Oskar Hansson yrkade på att  

• ändra policyns namn till ”Alkohol- och drogpolicy”. 
 
Sissela Sjöberg yrkade på att 

• lägga till ”Om det är en serveringsansvarig på plats ska det föras en dialog med denne”. under 
rubriken Illegala substanser (sist). 

 
Theresa Fuchs yrkade på att 

• specificera under rubriken ”Vid sittningar” vad det innebär att vara nykter, genom te.x en fotnot, 
eller dyl. 

 
Diskussion. 
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Fullmäktige beslutade att 
• bifalla styrelsens proposition. 
• bifalla Oskar Hanssons yrkande.  
• bifalla Sissela Sjöbergs yrkande.  
• avslå Theresa Fuchs yrkande.  

 
11 Humanistiska och teologiska studentkårens 

kommunikationskanaler 
Lovisa Tillström föredrog ärendet. Fullmäktige hade att ta ställning till den från styrelsen inkomna 
propositionen om antagande av dokumentet ”Humanistiska och teologiska studentkårens 
kommunikationskanaler” (bilaga 4). 
 
Från styrelsen hade en proposition inkommit om att  

• anta dokumentet ”Humanistiska och teologiska studentkårens kommunikationskanaler” enligt 
bilaga.  

 
Theresa Fuchs yrkade på att  

• ändra från ”två” till “tre” under rubriken Sjökor, eftersom kåren har tre sjökor som maskotar. 
• lägga till en etta i proportionerna under rubriken ”Kårband”. 

 
Sissela Sjöberg yrkade på att  

• ta bort lydelsen ”För Café Multilingua som besöks av studenter från många olika fakulteter går det 
istället att skriva ’Du måste vara med i Studentlund för att delta’.” under Studentlund. 

 
Lovisa Tillström yrkade på att  

• lägga till orden ”sin verksamhet” sist i textrutan under Studentlund, då dessa ord fallit bort. 
 
Diskussion. 
 
Fullmäktige beslutade att 

• bifalla styrelsens proposition. 
• bifalla Theresa Fuchs första yrkande. 
• bifalla Theresa Fuchs andra yrkande. 
• bifalla Sissela Sjöbergs yrkande. 
• bifalla Lovisa Tillströms yrkande. 

 
- Ordningsfråga 
My Bodin yrkade på att 

• ajournera mötet i tio minuter. 
 
Oskar Hansson yrkade på att 

• ajournera mötet i fem minuter. 
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Diskussion. 
 
Fullmäktige beslutade att 

• bifalla My Bodins yrkande och ta paus till 19:20. 
• avslå Oskar Hanssons yrkande. 

 
- Ordningsfråga 
Marcus Romedahl och Veronica Påhlsson lämnade mötet.  
Röstlängden justerades därmed till 11 ledamöter. 
 
12 Motion rörande förlängning av kårvalet 
Gustav Ekström föredrog ärendet. Fullmäktige hade att besluta om Gustav Ekströms motion om 
förlängning av kårvalet 2018. Denna motion föranleddes av att röstningen under årets kårval började 
lördagen den 3/3, men att länkarna till enkäten inte blev utskickade förrän måndagen den 5/3. 
 
Från Gustav Ekström hade en motion inkommit om att  

• kårvalet 2018 förlängs till midnatt måndagen den 2/4 2018. 
 
Diskussion 
 
Fullmäktige beslutade att 

• bifalla Gustav Ekströms motion. 
 
13 Datum för valfullmäktige 
Oskar Hansson föredrog ärendet. Fullmäktige hade att ta ställning den från styrelsen inkomna 
propositionen om datum för valfullmäktige (bilaga 5). 
 
Från styrelsen hade en proposition (där punkterna två och tre stod mot varandra) inkommit om att  

• hålla Valfum 1 enligt följande: 
1. Kandidering: 19 mars-1 april 
2. Intervjuer: 2-8 april 
3. Beslut: 9 april 
4. Motkandidering deadline: 15 april 
5. Handlingar ut: 16 april 
6. Valfum 1: 23 april 

• hålla Valfum 2 enligt följande: 
1. Kandidering: 10-24 april 
2. Intervjuer: 25-29 april 
3. Beslut: 30 april 
4. Motkandidering deadline: 7 maj 
5. Handlingar ut: 8 maj 
6. Valfum 2: 15 maj 
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• hålla Valfum 2 enligt följande: 
1. Kandidering: 18 april-2 maj 
2. Intervjuer: 3-6 maj 
3. Beslut: 7 maj 
4. Motkandidering deadline: 14 maj 
5. Handlingar ut: 15 maj 
6. Valfum: 22 maj 

 
Diskussion. 
 
Fullmäktige beslutade att 

• bifalla första punkten i styrelsens proposition. 
• bifalla andra punkten i styrelsens proposition. 
• avslå tredje punkten i styrelsens proposition. 

 
14 Stress, studier och sociala engagemang 
Lovisa Tillström föredrog ärendet. Fullmäktige hade att ta ställning till den av studiesociala utskottet 
sammanställda rapporten ”Stress, studier och sociala engagemang” (bilaga 6). 
 
Diskussion. 
 
Fullmäktige beslutade att 

• lägga rapporten till handlingarna. 
 
15 Revidering av postbeskrivningar 
Lovisa Tillström föredrog ärendet. Fullmäktige hade att ta ställning till den från styrelsen inkomna 
propositionen om revidering av postbeskrivningar (bilagor 7a-b). 
 
Från styrelsen hade en proposition inkommit om att  

• revidera postbeskrivningarna enligt bilaga.  
 
Lovisa Tillström yrkade på att  

• ändra lydelsen ”Språkcaféutskottets ordförande samordnar språkcaféutskottets arbete. Utöver att 
ansvara för att caféet hålls varje vecka sammankallar ordförande arbetsgruppen vid behov till 
möten.” till ”Språkcaféutskottets ordförande samordnar språkcaféutskottets arbete d.v.s. framförallt 
att arbeta med alla ledamöter vid planering och anordning av caféet varje vecka samt ansvara för 
marknadsföring i samband med presidiet. Utöver att ansvara för det sammankallar 
ordförande arbetsgruppen vid behov till möten.” 

 
Theresa Fuchs yrkade på att 

• ändra lydelsen ”Spelledaren ansvar för att köpa in fika till sammankomsterna och att köpa in nya 
spel.” till ”Spelledaren ansvarar för att köpa in fika till sammankomsterna, vårda kårens befintliga 
spel, samt att köpa in nya spel.” 

 
Diskussion. 
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Fullmäktige beslutade att 
• bifalla styrelsens proposition. 
• bifalla Lovisa Tillströms yrkande. 
• bifalla Theresa Fuchs yrkande. 

 
16 Valfrågor 
 
- Ordningsfråga 
Lovisa Tillström yrkade, i enlighet med utskickat förslag, på att 

• fastställa följande förfarande för de val som ska förrättas: 
1. Valberedningen presenterar de nominerade kandidaterna och kårordförande presenterar de 

inkomna motkandidaturerna. Därefter kan ärendet behandlas med fri nominering om en 
sådan nominering önskas göras. 

2. Kandidater till kårstyrelsen och av kåren arvoderade poster får disponera över tio (10) 
minuter vardera. Inom denna tidsram ska både presentation och frågor inkluderas. 

3. Kandidater till andra poster får disponera över fem (5) minuter vardera. Inom tidsramen 
ska både presentation och frågor inkluderas. 

4. Efter att samtliga kandidater för den aktuella posten har presenterat sig har fullmäktige fem 
(5) minuter för diskussion. När tiden är slut sätts streck i debatten om inget yrkande om 
annat inkommit. 

 
Fullmäktige beslutade att 

• bifalla Lovisa Tillströms yrkande. 
 
16 (forts.) 
 
a) Ledamöter av fakultetsstyrelsen (1) 
Valberedningen hade nominerat Gustav Ekström till posten. 
 
Presentation av kandidaten. 
Utfrågning av kandidaten. 
Diskussion. 
 
Fullmäktige beslutade att 

• välja Gustav Ekström till ledamot av fakultetsstyrelsen. 
 

Gustav Ekström deltog inte i diskussionen.  
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17 Övriga frågor 
Oskar Hansson informerade om att fullmäktigeledamot Rasmus Silfver valts till kurator för Wermlands 
nation samtidigt som fullmäktigemötet pågick. 
 
Gustav Ekström informerade om att styrelsen tillsatt en budget- respektive verksamhetsplansgrupp och 
uppmanade intresserade ledamöter att kontakta honom om de ville ingå däri. 
 
Gustav Ekström uppmanade även samtliga ledamöter att ställa upp som valarbetare i kårvalet. 
 
18 Mötets avslutande 
Jesper Sjöström Strobel förklarade mötet avslutat klockan 20:18. 
 

 
 

____________________ 
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mötessekreterare 
Oskar Hansson 
kårordförande 

 


