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Fullmäktigesammanträde 6
Datum: 2020-04-21
Tid: 17:15
Plats: Digitalt Zoom

F19-6

Formalia

F19-6.1

Mötets Öppnande

F19-6.2

Avstängning av mobiltelefoner

F19-6.3

Justering av röstlängd

16 stycken ledamöter

F19-6.4

Val av mötesordfördande

Peter Molander

F19-6.5

Val av Mötessekreterare

Adam Lindgren

F19-6.6

Mötets behöriga utlysande

Godkännes

F19-6.7

Godkännande av föredragningslista

Godkännes med ändring av datum och plats.

F19-6.8

Val av två justerare samt justeringsdatum

F19-6.9

Adjungeringar

17:25

Rebecka Nordsvan, Sigma
Alma Dahlberg, MEGA
Justeringsdatum 5/5
Inga adjungeringar
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M19-6

Meddelande

M19-6.1

Beslutsuppföljning

M19-6.2

Rapport från kårstyrelsen
Bilaga fumM19-6.2

Kårordförande går igenom sin rapport
och frågar fullmäktige ifall de kan tänka
sig att låta årshögtiden ske under hösten
pga det rådande läget. Ledamot frågar
kårstyrelsen vad som kommer att ske
med MITUM och Origo iom att personal har varslat. Kårstyrelsen besvarar
med att ifall Universitetet öppnar igen
till hösten skall det återgå till det vanliga och personalen kan då åberopa LAS.
Rapporten läggs till handlingarna.

M19-6.3

Rapport från enheterna
Arbetsmarknadsenheten Bilaga fumM19-6.3a
Studiesociala enheten Bilaga fumM19-6.3b
Utbildningsbevakningsenheten Bilaga
fumM19-6.3c

Ledamot frågar vad anledningen är
bakom avtalet med brännbollsyran och
varför det är löpande. Studiesociala enhetens ordförande besvarar att det finns
en period där avtalet kan sägas upp
eller omförhandlas och det är för att
förebygga onödigt arbete kommande år.
Rapporterna läggs till handlingarna

M19-6.4

Rapport från fullmäktiges presidium

M19-6.5

Justeringsuppföljning

M19-6.6

Övriga meddelanden

Inga övriga meddelanden har inkommit.

M19-6.7

Remisser

Läggs till handlingarna

M19-6.8

Interpellationer och enkla frågor

Inga interpellationer och enkla frågor har inkommit.

D19-6

Diskussion

Internrevisor Adam Bonnedahl föreslår
att se över digital signering för framtida protokoll.
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B19-6

Beslut

B19-6.1

Proposition - Revidering av Valordning bilaga
A
Bilaga fumB19-6.1
Föredragande: Kårstyrelsen 2019/2020

Ledamot ställer fråga om varför vissa
program har mindre representanter. Utbildningsbevaknings enhetens
ordförande besvarar att det är för att
regler säger att det måste vara fler
lärarrepresentanter än studenter och
med så många blir det svårt att föra bra
möten. Fullmäktige väljer att bordlägga
punkten till nästa sammanträde med
anledning att kårstyrelsen ska tydliggöra
vad som uppdateras samt ersätts i
reglementet.

Fullmäktige föreslås besluta
att

utföra ändringar i Valordningen enligt att-satser i Bilaga fumB19-6.1

Proposition - Revidering av Reglemente kapitel 1: Kårens sektioner
Bilaga fumB19-6.2
Föredragande: Kårstyrelsen 2019/2020

B19-6.2

Ledamot ställer fråga angående borttagning av Bioresursteknik med tanke på
att det fortfarande finns studenter som
går programmet. Fullmäktige väljer att
bordlägga punkten med samma anledning som föregående punkt.

Fullmäktige föreslås besluta
att

utföra ändringar i Reglemente enligt att-satser i Bilaga fumB19-6.2

Ajurnering

Daniel Westerholm lämnar mötet

18:06 - 18:32

18:32

Protokoll
Bilaga fumF19-6.7
31 augusti 2020
V19-6

V19-6.1

Val

Val av Kårstyrelse samt Fullmäktiges Presidie
2020-2021
Föredragande: Talman 2019/2020 Peter Molander

Fullmäktige intervjuar och diskuterar
kandidaten för Arbetsmarknadsenhetens
ordförande.
Fullmäktige väljer Nejla Feriz till Arbetmarknadsenhetens ordförande för
verksamhetsåret 2020/2021.
Fullmäktige intervjuar och diskuterar
kandidaten för Utbildningsbevakningsenhetens ordförande.
Fullmäktige
väljer
Eleonora
Hedin till Utbildningsbevakningsenhetens ordförande för verksamhetsåret
2020/2021.
Resterande
val
bordlägges
till
nästkommande
sammanträde
av
anledningen att det inte finns några
nomineringar till dessa poster.

A19-6

Avslutande formalia

A19-6.1

Övriga frågor

A19-6.2

Mötets högtidliga avslutande

19:31
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Peter Molander,
Talman 2019/2020
Mötesordförande

Adam lindgren
Vice Talman 2019/2020
Mötessekreterare

Rebecka Nordsvan
Justerare
Sigma

Alma Dahlberg
Justerare
MEGA

