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Kallelse Fullmäktige Möte 3 

Härmed kallas Fullmäktige till sammanträde 

Tid:  2023 - 01 - 26, 17:30 

Plats: Ingegerd Eriksson 

Sändlista:  

kallelse@saks.gu.se  

rad@saks.gu.se 

utskott@saks.gu.se 

karstyrelse2223@saks.gu.se 

fum2223@saks.gu.se 

talare@saks.gu.se 

inspark@saks.gu.se 

corpser@saks.gu.se 

Inspektor 

 

    

   

 

Preliminär föredragningslista /  

Preliminary proposed meeting agenda 

Preliminärer / preliminaries (§§ 1) 

§ 1.1 Mötets öppnande / Opening of the meeting 

§ 1.2 Val av sekreterare & justeringsperson/Election of secretary & attestant 

§ 1.3 Adjungeringar/Adjunktions  

§ 1.4 Godkännande av föredragningslista/Approval of propsed agenda 

§ 1.5 Mötets behöriga kallande/Meeting properly called 

§ 1.6 Föregående mötesprotokoll/Last meetings minutes                  

§ 1.7 Avstämning av ärendeplan/Adaption of the business agenda           

§ 1.8 Avstämning av beslutsuppföljning /Adaption of the Decision follow-up 
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Beslutsärenden / Decisions (§§ 2) 

§ 2.1 Val av valberedning/ Election of electioncommitte  

§ 2.2 Ansökan om att starta EKG som en corps / Application to form EKG as 

a corps       

§ 2.3 Revidering av arbetsordning / Revision of rules of procedure 

§ 2.4 Revidering av vårbalens budget / Revision of the spring ball budget 

§ 2.5 Återuppstart av SUR / Recommission of SUR           

§ 2.6 Godkännande av verksamhetsberättelse/ Approval of activity report                                                                                                                

§ 2.7   Fastställande av resultaträkning/ Determination of income statement 

§ 2.8  Fastställande av balansräkning/ Determination of balance sheet 

§ 2.9   Godkännande av revisionsberättelse/ Approval of audit report 

§ 2.10  Pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, kårhusstyrelsen, råd och 

utskott samt övriga förtroendevalda avseende föregående verksamhetsår. 

/ Giving judgement to the discharge of the board, kårhusstyrelsen, 

councils, comittees and other elected representatives regarding the 

previous fiscal year 

§ 2.11  Proposition om sammanslagning av FtUR och AtUR / Proposition for 

the merging of FtUR and AtUR 

 

   

 

Diskussionsärenden / discussions (§§ 3) 

Ej inkomna/ None received 
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Rapporter / Reports (§§ 4) 

§ 4.1 Ordförandens rapport / The Chairs report                  

§ 4.2 Övriga rapporter / Other reports                   

 

Övrigt / Other (§§ 5) 

§ 5.1 Övriga frågor / Other questions 

§ 5.2 Nästa möte / Next meeting 

§ 5.3 Mötesutvärdering / Meeting evalutation  

§ 5.4 Mötets avslutande / Ending of meeting  

 

 

Göteborg, dag som ovan 

 

 

 

Florian Möhlendick 

Talare/Speaker 

Fullmäktige/The Union Parliament 


