FULLMÄKTIGE
MÖTE 3
2020-12-14

Protokoll Fullmäktige 3 20/21
Fört vid sammanträde med Fullmäktige

Tid:
Plats:

2020-12-14 17:30
Zoom

Närvarande ledamöter
Ashkan Dante Salehi
Ale Nilsson
Amar Hot
Zahraa Nadji

Övriga närvarande
Linnéa Mundin
Kajsa Nordberg
Kristina Erhardsson
Sana Rauf
Malin Andersson
Lucas Ravens
Ishmeet Oberoi
Rawan Alkattan
Klara Romare
Karl Kilbo Edlund

Ej närvarande ledamöter
Felix Bengtsson
Sändlista
kallelse@saks.gu.se vilken innefattar:
SAKS ordförande
SAKS vice ordförande
SAKS administratör
SAKS revisorer
SAKS inspektor
Organets ledamöter
Ev. övriga

Initials

Sida 1 av 8

FULLMÄKTIGE
MÖTE 3
2020-12-14

Preliminärer (§§ 1)
§ 1.1

Mötets öppnande
Talare öppnar mötet 17.38

§ 1.2

Mötets behöriga utlysande
Fullmäktige beslutar
att anse mötet behörigt utlyst.

§ 1.3

Godkännande av föredragningslista
Fullmäktige beslutar
att godkänna föredragningslistan.

§ 1.4

Val av Mötessekreterare
Linnéa Mundin föreslås som mötessekreterare.
Fullmäktige beslutar
att välja Linnéa Mundin som mötessekreterare

§ 1.5

Adjungeringar
Fullmäktige beslutar
att ha ett öppet möte.

§ 1.6

Val av justeringsperson
Ale Nilsson och Amar Hot föreslås som justeringspersoner.
Fullmäktige beslutar
att välja Ale Nilsson och Amar Hot till justeringspersoner.

§ 1.7

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är justerat och läggs till handlingarna.

§ 1.8

Avstämning av ärendeplan
Fullmäktige fastställer aktuell ärendeplan enligt bilaga 2 & 2.1.

§ 1.9

Avstämning av beslutsuppföljning
Beslutsuppföljningen gås igenom.
Inga åtgärder föreligger.
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Beslutsärenden (§§ 2)
§ 2.1

Kårhusstyrelsen
Förslag till beslut att välja Kajsa Nordberg till ledamot i kårhusstyrelsen
Fullmäktige beslutar
att välja Kajsa Nordberg till ledamot i kårhusstyrelsen.

§2.2

Ansvarsfrihet styrelsen 19/20
bilaga 3, 4 & 5
Klara och Karl närvarar under mötet för att svara på frågor kring
verksamhetsberättelsen, balans- och resultaträkning samt revisorsberättelsen.
Fullmäktige har frågor till föregående styrelse, men finner ingen grund att inte besluta
om ansvarsfrihet och går på revisorns förslag att besluta om ansvarsfrihet.
Systemet för bokföring diskuteras då en del siffror inte verkar stämma överens trots att
allt inskickat material ska stämma. Det ifrågasätts hur bokföringen hanteras.
Kundfakturor har inte begärts in, enligt revisorsberättelsen. Vi har inget system kopplat
till påminnelser av fakturor. Det ingår i arbetsbeskrivningen för ekonomiadministratör
att hantera fakturering. Fullmäktige frågar vad föregående styrelse behövde hantera
som de inte var beredda på att hantera. Klara svarar att arbetsgivarfrågorna var det
svåraste och det kan behövas ett bättre organiserat system. Kristina svarar att det
ekonomiska ansvaret var svårt att axla till en början. Det är svårt att förbereda nya
presidiet och nya styrelsen för vad det innebär. Karl instämmer och menar att det som
saknas är en kontinuitet inom styrelsen samtatt det tidigare var norm att före detta vice
sedan klev på som ordförande under nästföljande verksamhetsår. Detta underlättade
medvetenheten om uppdraget. Frågan ställs om det går att sätta upp ett system som
skapar ett mer överlapp. Oavsett hur, finns det ett stort värde i att försöka sätta upp ett
bättre system. Fullmäktige tackar föregående styrelse för ett väl utfört arbete.
Fullmäktige beslutar
att ge kårstyrelsen för verksamhetsåret 19/20 ansvarsfrihet.

§2.3

Initials

Val av valberedning
Bilaga 6
Förslag till beslut
att välja Tahsin Akhter till ordförande i SAKS valberedning.
att välja Kristina Guix Erhardsson till sammankallande i SAKS
valberedning.
Enligt nomineringen i bilaga 6 har båda nominerade tidigare erfarenheter
av SAKS organisation. Tahsin och Kristina presenterar sina tidigare
relevanta engagemang.
Vad har ni för taktik för sociala medier?
- Tahsin svarar: upprepade delningar, riktat material, blandade medier video, text, bilder, memes. Dessa strategier brukar fånga folks
nyfikenhet. Kristina instämmer.
Hur tänker ni genomföra intervjuer?
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I zoom så länge det krävs, och helst avslappnad fysisk intervju om så
läget tillåter.
- Över telefon fungerar även. Om man måste.
Alla är överens om att det är bäst att genomföra intervjuer på kårexpen
över en kopp kaffe om man kan.
Kan ni hjälpa till vid utlysning av fyllnadsval till Fullmäktige?
– Tidigare har detta hanterats av administratör, men som det är nu blir
det nog ett samarbete mellan valberedningen och kårstyrelsen.
Det diskuteras en del kring valberedningens roll och om det kan vara
aktuellt att revidera punkterna kring valberedning och valnämnd i stadgan
och arbetsordningen. Men det får vi återkomma till senare.
Fullmäktige beslutar
att välja Tahsin Akhter till ordförande i SAKS valberedning.
att välja Kristina Guix Erhardsson till sammankallande i SAKS
valberedning.
§2.4

Val av valnämnd?
val till valnämnd utgår.
Fullmäktige beslutar
att avlysa val till valnämnd.

§2.5

Utlysning av fyllnadsval för FUM inför FUM 4
Fullmäktige diskuterar att utlysa fyllnadsval och att valet genomförs innan
FUM 4. Det råder lite oklarheter kring hur valet ska organiseras eftersom
kårstyrelsen inte har klarat upp med Mecenat än om deras valsystem och
då det som användes i våras till val av Fullmäktige inte fungerade så väl.
Kristina säger att hon kan ta på sig att organisera val och återkommer till
Fullmäktige om datum för valet efter det.
Fullmäktige beslutar
att Kristina ska kontakta Mecenat och se hur snabbt vi kan sätta upp ett
val.

§2.6

Inrapportering av studentrepresentanter
bilaga 7
Inga nya studentrepresentanter har rapporterats.
Fullmäktige beslutar
att utgå från tidigare inrapporterad lista.
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Diskussionsärenden (§§ 3)
§ 3.1

Nytt åsiktsdokument rörande undervisning på distans. Bilaga 8.
Lucas presenterar kort, på engelska, det nya åsiktsdokumentet kring
undervisning på distans. Behovet av dokumentet har uppstått på grundav
den forcerade digitaliseringen som följd av corona-pandemin.
FUM påtalar att det är viktigt att titel och introduktion i det nya
dokumentet stämmer överens med innehållet
Fråga om det står något om student till student-interaktion.
En annan fråga handlar om ifall det borde ingå att regelbundna pauser
borde finnas. Men Linnéa påpekar att det står i något annat dokument,
men efter lite efterforskning så är det nog i ”regler för studier” och vi bör
lägga till det i vårt andra åsiktsdokument kring utbildningskvalitet.
Hur har vi tidigare implementerat våra åsiktsdokument?
Tanken är att lyfta vårt åsiktsdokument i REDO-gruppen.
Fullmäktige tycker att det är ett bra dokument.
Det diskuteras mer kring hur vi bäst implementerar åsiktsdokumenten.
Paus i 5 min. Mötet återupptas 19.30.

§3.2

Ska mer än en indentent sitta med beslutsrätt inom
kårhusstyrelsen?
I våras fattades ett beslut om ändring i arbetsordningen som gav alla tre
intendenter rösträtt i Kårhusstyrelsen. Kårhusstyrelsen är intendenters
överordnad. Tanken var att en intendent ska sitta i Kårhusstyrelsen för att
ha en röst mot sin hyresvärd. Tidigare hade ingen intendent rösträtt och
nu har alla tre det och de utgör då en tredjedel av Kårhusstyrelsen.
Inför nästa Fullmäktige-möte ska ett nytt förslag inkomma.

§3.3

Uppdateringar av hemsidan.
Kajsa presenterar den nya hemsidan och Linnéa ska ladda upp de
dokument som revisorn påpekade saknas.

§3.4

Uppdatering av ekonomiska rutiner.
Denna punkt tillkom efter att Fullmäktige gick igenom
revisorsberättelsen. Fullmäktige efterfrågar att Kårstyrelsen inrättar en
rutin för att se till att kundfakturor hanteras korrekt. Ale föreslår att
resterande del av SAKS verksamheten ska implementera samma system
som kårhusstyrelsen arbetar med nu där koden för bokföringskontot
skrivs på respektive utlägg/faktura. Vi ska utvärdera under våren hur det
går för kårhusstyrelsen med det nya systemet.

§3.5

Revidering av budget
Bilaga 13
Linnéa har inkommit med ett grovt utkast för revidering av budgeten.
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Kårhusstyrelsens kassör ska gå igenom hela förra årets utgifter för att få ett grepp
om Hvillans konstanta kostnader. Linnéa ska räkna om allt. Linnéa kommer sedan
inkomma med ett riktigt förslag. Det finns inga invändningar på planen att
budgetera för att SAKS verksamhet 20/21 går -902 000.
Rapporter (§§ 4)
§ 4.1
Presidiets rapport

Bilaga 9, 10 & 11

Rapporter som inkommit separat läggs som egen bilaga. Övriga
sammanställs i ett dokument: bilaga 11.
§ 4.2

Styrelsens rapporter

Bilaga 11

Kristina

ger sin rapport muntligt då hon inte skickat in en skriftlig, på
grund av brist på tid. Kristina funderar om det finns ett värde i att ha kvar IRIS eller
om det räcker att det finns en likabehandlingsansvarig. Det mesta som Kristina gjort
som likabehandlingsansvarig är att delta i arbetsgruppen och styrgruppen för En enkel
väg in. Kristina har kontaktat West Pride, de planerar att ha West Pride som före
pandemin. I så fall organiserar Kristina det med Göteborgs Universitet.
Ashkan frågor om vad ”En enkel väg in” är. Kristina förklarar att det är ett projekt som
drivs av SAKS och en projektledare men att tanken är att GU ska ta över det.
§ 4.3

Kårhusstyrelsens rapport

Bilaga 11

Ale drar

kårhusstyrelsens rapport muntligt då talare råkat radera den
skriftliga. kårhusstyrelsen har ställt in den planerade Hvillandagen på grund av pandemi.
De ska måla om fönster. De har fått sponsring för tyget till biljardbordet. Vasaskolan
sköter inte städ och kårhusstyrelsen ser att de ger ett stort slitage på Hvillan. Tjänar vi
mer än de kostar i dagsläget? Det finns fibernät på Hvillan, nu behöver vi köpa in
routrar. Planen är att det ska ställas iordning i januari. Ale rekommenderar att de
anställer någon till att dra nätverkskablarna.
§4.3

Rådens och utskottens rapporter
Inga

§4.4

frågor

Corpsernas rapporter
Inga

Bilaga 11

Bilaga 11

frågor

Övrigt (§§ 5)
§ 5.1

Initials
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§ 5.2

Nästa möte samt mötestider för FuM under 2021
Klockslag för Fullmäktigemöten föreslås vara mat från 17.00 och att
mötet startar 17.30
Nästa Fullmäktigemöte, FUM 4, blir den 2a februari.
FUM 5 föreslås vara den 22a mars.
FUM 6 föreslås vara den 12e maj.
FUM 1 för verksamhetsåret 21/22 föreslås vara den 15e september.
Fullmäktige beslutar
att fastslå ovanstående tider för kommande Fullmäktigemöten, att gälla
preliminärt.

§ 5.3

Mötesutvärdering
Ashkan tycker att det generellt var ett bra möte, men punkten kring
ansvarsfrihet blev ostrukturerad då de inte helt visste hur de skulle hantera frågan. Det
är jobbigt med digitala möten.
Lucas: Bra möte. Lite långt, men inget nytt under solen där. Han tycker
att han fick uttryckt det han ville och fick svarat väl på frågor om åsiktsdokumentet.
Kajsa tycker det var ett bra möte. Hade hoppats på att det skulle sluta
tidigare, vissa punkter tog för lång tid.
Zahraa håller med Kajsa om att det blev lite för långt och föreslår att man
lägger in tider för varje punkt, så man har något att förhålla sig till. Ibland är det
otydligt när besluten faktiskt fattas. Zahraa efterfrågar att talare läser hela att-satsen före
det att Fullmäktige går till beslut.
Amar påpekar att det vid FUM 2 diskuterats att Fullmäktige varit spretiga
och de hade därför inför detta möte haft ett informellt möte sinsemellan, för att vara
mer samstämmiga i samband med beslut. Annars bra möte.
Kristina: långt möte som hade llamor (Kristina har en llama). Kristina
uttrycker en liten frustration över att inte ha hunnit göra allt hon ville under föregående
verksamhetsår.
Ishmeet tackar Kristina för att hon översatte de delar som togs på
svenska då vi inte är konsekventa med vårt språkbruk. Han föreslår att dagordningen är
på delad skärm så det blir lättare att hänga med på vilken punkt som för tillfället
avhandlas. Tidslotter för varje punkt har fördelar och nackdelar.
Malin tycker det var ett bra möte. Har också funderat över hur man kan
förbättra dagordningen. Tar upp hur Linnéa gjorde på föregående Kårstyrelsemöte där
hon hade skrivit ut lite bakgrund till varje punkt under. Det är lättare att veta vad som
ska diskuteras då.
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Ale tycker det var ett bra möte, men långt möte.
Rawan håller med om att mötet var lite långt och att det fanns en del
onödiga pauser orsakat av rådande förvirring.
Linnéa tycker att det var ett bra möte men lite ostrukturerat och någon
behöver agera talare och tilldela ordet.
Malin föreslår en mötesfunktionär till att hålla koll på tider och
handuppräckning.
Zahraa tar på sig att försöka hålla koll på mötesstrukturen på kommande
möten.
§ 5.4

Mötets avslutande
Talare avslutar mötet 20.51.

Vid protokollet:

________________________

______________________

Linnéa Mundin

Talare

Justeras:

________________________
Ale Nilsson

________________________
Amar Hot

Justeringsperson

Justeringsperson
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