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Fullmäktigesammanträde 1 18/19 
Datum: 2018-11-01 
Tid: 17.15 
Lokal: Mitum 

F18-1  Formalia  Anmärkning 

F18-1.1 Mötets öppnande  
Mötet förklaras öppnat klockan 17:27 
F18-1.2 Avstängning av  
 mobiltelefoner  

Mötet ajourneras för paus klockan 17:32 
Mötet återupptas klockan 18:00 

 
F18-1.3 Justering av röstlängd  
Mötet är röstberättigat med 12 närvarande ledamöter och suppleanter 
F18-1.4 Mötets behöriga utlysande 
Mötet anses behörigt utlyst 
F18-1.5 Godkännande av  
 föredragningslista 
Föredragningslistan godkänns med redaktionella ändringar som följande ändringar, att stryka V18-1.1 samt att 
ignorera den extra bilaga som gick ut via separat mail den 29/10.  
F18-1.6 Val av två justerare 

 samt justeringsdatum 
Till justerar väljs Adrian Clarenbeek Sanchez, CS-sektionen samt Herman Källå, MEGA-sektionen. 
Justeringsdatum sätts till den 15/11 
F18-1.7 Adjungeringar 
Inga adjungeringar 
F18-1.8 Val av mötesordförande  
Adam Bonnedahl, CS-sektionen, väljs till mötesordförande 
F18-1.9 Val av sekreterare  
Adam Bonnedahl, CS-sektionen, väljs till mötessekreterare 
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M18-1  MEDDELANDEN  Anmärkning 

M18-1.1 Beslutsuppföljning 
M18-1.2 Rapport från kårstyrelsen 

 Bilaga fumM18-1.2 
Fråga: Kan du förtydliga varför dessa pengar ges till Uniaden och Kårmedia Umeå AB? Svar: Pengarna till 
Kårmedia AB är ett lån som behövs då de betalat in felaktig löneskatt och pension under några år. För att åtgärda 
detta utan fler kostnader krävdes en engångsbetalning, lånet kommer att återbetalas så fort Kårmedia AB har medel 
att göra detta med. Lånet till Uniaden grundar sig i att de gjorde ett för tidigt bokslut förra året och därför har lagt 
projektledarens lön för några månader på fel år, dessa pengar kommer tillbaka vid slutet av detta verksamhetsår. 
M18-1.3 Rapport från enheterna 

Arbetsmarknadsenhetens Bilaga fumM18-1.3a 
Studiesociala enheten Bilaga fumM18-1.3b 

 Utbildningsbevakningsenheten Bilaga fumM18-1.3c 
Fråga: När är sista dagen att anmäla sig till STURE? Svar: 3 dagar innan, så ännu ingen stress om en inte är 
anmäld. 
M18-1.4 Rapport från Fullmäktiges   

 Presidium 
 Bilaga fumM18-1.4 

Ingen rapport finns att tillgå då det för tillfället inte finns något fullmäktiges presidium 
M18-1.5 Övriga meddelanden 
Inga övriga meddelanden har inkommit 
M18-1.6 Remisser 
 Bilaga fumM18-1.6 
Läggs till handlingarna 
M18-1.7 Interpellationer 

 och enkla frågor 
Inga interpellation eller enkla frågor har inkommit 
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B18-1 Beslut 

B18-1.1 Öppna valet för Vice Talman 2018/2019 
 Föredragande: Mattias Kjellstedt, Vice ordförande 
 Bilaga fumB18-1.1 
Fullmäktige beslut bifall enligt förslag i bilaga 

A18-1 Avslutande formalia 

A18-1.1 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
A18-1.2 Mötets högtidliga avslutande  
Mötet förklaras avslutat klockan 18:18 
 
 
 
 
 
I tjänsten, ort och datum som ovan 
 
   
Adam Bonnedahl 
Mötesordförande 
  
  
      
Adrián Clarenbeek Sánchez Herman Källå 
Justerare Justerare 

 


