Consensus – Hälsouniversitetets studentkår
Consensus består av 2800 studenter på nio
utbildningar vid den medicinska fakulteten
vid Linköpings universitet. Studenterna
finns vid Campus US i Linköping och
Campus Norrköping.
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Protokoll Consensus Fullmäktigemöte kl. 17:30 10-11 maj 2005
Närvarande FUM- ledamöter 10 maj

Närvarande FUM- ledamöter 11 maj

Anna Karlsson, AT, FUM- suppl.
Johanna Lundberg, AT
Julie Etienne, FHV
Lisa Lööv, FHV
Tobias Strid, Med.Bi, FUM- suppl.
Ali Al-Khiat, MF, FUM- suppl.
Lars Andersson, MF
Theo Bodin, MF, FUM- suppl.
Maria Hellman, MF
Ulrika Marking, MF
Mattias Haegerstam, SSK-L, FUM-suppl.
Maria Nyström, SSK-L
Helena Westerlund, SOC

Theo Bodin, MF
Jessica Boderos, SSK-L
Maria Nyström, SSK-L
Helena Westerlund, SOC
Karin Björkstedt, FHV
Lisa Lööv, FHV

Adjungerad
Thomas Leijon, DC Örat, närvarorätt t.o.m. 10.4 samt 11.2 samt yttranderätt under p.9.1 t.o.m.
10.4 samt 11.2
Andreas Ericsson, VC Kårservice, närvarorätt t.o.m. 10.1 samt 11.2 och yttranderätt under
p.10.1 samt 11.2
Andreas Gustafsson, yttranderätt under p.9.2
Alexander Presthaug, yttranderätt under p.15
Alexandra Asp, sakrevisor
Styrelsen
Liza Alkhori, SoI
Henrik Eriksson, vKOs
Lisa Harryson, vKOu
Pernilla Hummerdal, DO
Jill Jönsson, KO
Erik Norell, DuO
Lina Wallin, MuO

Styrelsen 11 maj
Lina Wallin, MuO
Erik Norell, DuO
Jill Jönsson, KO
Henrik Eriksson, vKOs
Lisa Harryson, vKOu

Talman
Hanna Wide
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Sekreterare
Hanieh Asadi
01 Mötets öppnande
Talman Hanna Wide förklarade mötet öppnat.
02 Val av justeringsmän
Beslutsförslag: Att välja Maria Nyström och Lars Andersson till justeringspersoner.
Beslut: Bifall.
03 Mötets behöriga utlysande
Mötet är inte behörigt utlyst då den första kallelsen hade fel datum. Mötet är inte
stadgeenligt utlyst.
Beslutsförslag: Att finna mötet behörigt utlyst
Beslut: Bifall
04 Adjungeringar
Beslutsförslag: Att bifalla enligt yrkandet.
Beslut: Bifall.
05 Anmälan av övriga frågor
06 Godkännande av dagordningen
Två motioner läggs till. Punkt 6.1 läggs till, val av sekreterare. På punkt 11.3 är Andreas
Gustafsson föredragande. Punkt 11.2 behandlas. Under Punkt 4 stryks ”Abuzar Gharee
adjungeras till närvaro och yttranderätt under p. 9.1”.
Beslutsförslag: Att behandla punkt 11.2
Beslut: Bifall.
Beslutsförslag: Att Andreas Gustafsson är föredragande på punkt 11.3
Beslut: Bifall.
Beslutsförslag: Att stryka punkt 9.3, Kårservice verksamhet och lägga till 6.1, val av
sekreterare.
Beslut: Bifall
Beslutsförslag: Att välja Liza Alkhori som ersättare av Hanieh Asadi
Beslut: Bifall
Ulrika Marking justeras in på mötet.
07 Meddelanden och information
Föredragande är styrelsen. Cateringservice kommer att erbjudas av Örat under hösten. Det
har tagits ett beslut om ett nytt universitetshus i Norrköping, vilket kommer att vara klart
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Consensus - Hälsouniversitetets studentkår
Kårhuset Örat, US-omr.
581 83 Linköping

Tel nr:013-31 34 36
013-22 10 50
E-post:ko@consensus.liu.se
www.consensus.liu.se

Bankgiro: 5973-0549
Postgiro:354122-4
Org.nr: 82 2003-15 64

Consensus – Hälsouniversitetets studentkår
Consensus består av 2800 studenter på nio
utbildningar vid den medicinska fakulteten
vid Linköpings universitet. Studenterna
finns vid Campus US i Linköping och
Campus Norrköping.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2007. Utbildningen på Drags kommer att flyttas. Birgittaskolans mikrovågsugnar är på
plats. Mediacenter, lunchrum, målas om och flera studenter kan höra av sig om de är
intresserade att delta i detta projekt. Kalasmottagningen kommer att hållas den 1:a
september, den 17:e maj kommer vara biljettsläpp. Faddrar kommer antingen att få gå
gratis eller att få reducerat pris. Consensus anmälde Hälsouniversitetet för att
högskoleförordningen inte följs, och har skrivits om i EXTRA Östergötland, Blaskan och
LiU Nytt. I nuläget måste studenter söka för ett sjätte tentamensillfälle genom
Fakultetsnämnden. Consensus åkte till SFS tillsammans med Stuff och hade sammanlagt
nio mandat. De fokusfrågor som valdes var Arbetsmiljö och hälsa, studenternas ekonomi
och Bologna processen. Stockholms studentkårer ville gå ur men fick inte då deras önskan
kom för sent och därmed höjs inte medlemsavgiften i SFS. Den 21:a maj kommer
doktorspromotionen ske. Den feministiska bokcirkeln har kommit igång. Det har startats ett
Bolognaarbete på HU med 3 arbetsgrupper: Linköping, Norrköping samt MedBi och
BioMed-forskarskolan. Intresserade studenter som vill vara med och påverka hur deras
utbildningar ska anpassas till Bologna och master ska höra av sig till vkou. Högskoleverket
undersöker ett gemensamt prov för alla presumtiva vård-studenter. Detta skulle kunna bli
ett nytt urval till betyg och högskoleprov etc. Arbetet ska vara klart i slutet av 2006, först
då vet men om det blir aktuellt med ett nationellt vårdsprov som en tredje väg till
högskolan. Linköpings Universitet har knutit ett eftertraktat praktikplatsavtal med Kalmar
Landsting som kommer att börja gälla från och med vt 2006. Detta innebär att framförallt
läkarutbildningen, men även annan vårdutbildning (logoped-, sjuksköterske- och
sjukgymnastutbildning) kommer att erbjudas viss klinisk praktisk utbildning.
08 Interpellationer
09 Diskussion och information
9.1 Källarprojektet
Då föredragande saknas går vi vidare i dagordningen.
Beslutsförslag: Att bifalla att gå vidare i dagordningen.
Beslut: Bifall.
9.2 Driftschef på Örat 05/06
Föredagande är Thomas Leijon. Den sittande driftschefen är den första anställda
driftschefen på Örat. Studenter har inte upptäckt de skillnader som DC har bidragit med,
dock har styrelsen gjort det. Styrelsen har fått hjälp med att få diverse saker genomförda.
Från och med juni kommer efterträdaren Andreas Gustafsson att gå bredvid den nuvarande
DC för att lära sig om DC- tjänsten. Thomas Leijon är mest nöjd med responsen, det finns
en PUB och en ny förening är engagerat i Örat.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Consensus - Hälsouniversitetets studentkår
Kårhuset Örat, US-omr.
581 83 Linköping

Tel nr:013-31 34 36
013-22 10 50
E-post:ko@consensus.liu.se
www.consensus.liu.se

Bankgiro: 5973-0549
Postgiro:354122-4
Org.nr: 82 2003-15 64

Consensus – Hälsouniversitetets studentkår
Consensus består av 2800 studenter på nio
utbildningar vid den medicinska fakulteten
vid Linköpings universitet. Studenterna
finns vid Campus US i Linköping och
Campus Norrköping.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10 Propositioner
10.1 Proposition angående Kårhuset Örat som en del av Kårservice (Bilaga 1 och
2)
Föredragande är Jill Jönsson. Kårhuset drivs av studenter då det kan resultera i olika
kvalitet på verksamheten. Kårservice är en bra och trygg organisation. Om Örat skulle bli
en del av Kårservice så skulle FUM få mindre direkt inflytande på Örat. Därmed kan de
beslut som FUM tar inte genomföras direkt utan mer långsiktigt. Jill menar att de
förändringar som FUM kommer att märka är stora och mer tanke på långsiktighet kommer
att finnas. Inga beslut i FUM kan tas om Örat blir en del av Kårservice utan styrelsen måste
först diskutera med Kårservice i föreningsstämma. Det diskuteras huruvida Örats personal,
studenter som arbetar gratis, kommer att ha möjlighet att fortsätta om Örat blir en del av
Kårservice. Samt hur FUM:s inflytande över Örat och dess rätt att besluta om verksamhet
kommer att påverkas.
Beslutsordning: Alis yrkande, ”stryka 5:e meningen under punkter intentioner, Hyran &
att ersätta med sektioner, kårföreningar & utskott skall få möjlighet att kostnadsfritt nyttja
rum i Kårhuset Örat, som de är intresserade av”, ställs mot styrelsens förslag, ”att
fullmäktige ålägger Consensus styrelse att arbeta för att personalen på café Örat skall vara
kvar i samma omfattning som tidigare efter att Kårhuset Örat blir en del i KS verksamhet”.
Beslut: Att bifalla styrelsens förslag.
Beslutsförslag: Styrelsens förslag ställdes mot avslag
Beslut: Bifall styrelsens förslag
Beslutsförslag: Att ”att-satserna” under ”styrelsen föreslår” i bilaga 1 behandlas i klump.
Beslut: Bifall.
Beslutsförslag: Att bifalla det framvaskade förslaget.
Beslut: Bifall.
10.2 Proposition angående Källarprojektets avbrytande (Bilaga 3)
Föredragande är Jill Jönsson. I dagsläget har Consensus inte råd med Källarprojektet.
Källargeneralen får lön och arbetar juni ut. Jill menar att det är ett dyrt projekt och
engagemanget från studenterna är litet och dessutom är det svårt att få spons. Dessutom
säger Jill att Consensus är dåliga arbetsgivare. Om Kårservice tar över Örat finns det bättre
möjligheter att bygga om källaren i framtiden.
Beslutsförslag: Att bifalla Maria Nyströms yrkande, ”beslut i punkt 10.2 skjuts upp till
morgondagens FUM då Källargeneralen förhoppningsvis kan säga sitt till”.
Beslut: Bifall.
Beslutsförslag: Att bifalla Maria Nyströms yrkande, ”följande mening läggs till i slutet av
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att-sats tre: Källargeneralen ska på ett fint sätt avsluta de kontakter han har knutit så att
eventuella framtida samarbeten inte blir lidande”.
Beslut: Bifall
Beslutsförslag: Att bifalla det framvaskade förslaget, propositionen.
Beslut: Bifall
Andreas Ericsson justerar ut ur mötet.
Andreas Gustafsson justeras ut ur mötet.
Alexandra Asp justeras in på mötet.
10.3 Proposition angående hyra för sektionsrum (Bilaga 4)
Föredragande är Henrik Eriksson. Styrelsen menar att syftet inte är att driva ut sektionerna.
Sektionerna kanske kan hitta alternativa lösningar till hur de ska ha råd med att betala
hyran för sektionsrummen, exempelvis att dela rum.
Styrelsen jämkar sig med Ulrika Markings yrkande, ”med ovanstående hyror stryks ur attsatsen”.
Beslutsförslag: Att bifalla streck i debatten.
Beslut: Bifall.
Beslutsförslag: Att bifalla Helena Westerlunds tilläggsyrkande, ”styrelsen undersöker
alternativa lösningar för hyra av plats för sektioner”.
Beslut: Bifall.
Beslutsförslag: Att ställa Pauls yrkande, ”hyresbidrag motsvarande hyror för
sektionsrummen utlyses för sektionerna att äska läggs till förslaget”, mot avslag.
Beslut: Avslag
Beslutsförslag: Att bifalla det framvaskade förslaget.
Beslut: Bifall.
10.4 Proposition angående fler sittplatser Café Örat (Bilaga 5)
Henrik Eriksson är föredragande. Pengarna skall tas bl.a. från det avbrutna källarprojektet.
Beslutsförslag: Att bifalla Theo Bodins tilläggsyrkande, ”Att mikrovågsugnarna flyttas till
plan 2 och om möjligt till plan 3”.
Beslut: Bifall.
10.5 Proposition angående Arbetsmiljöpolicy för Consensus kåraktiva och
uppdragsavtal för heltidsarvoderade inom Consensus (Bilaga 6)
Lisa Harryson är föredragande. FUM kommer fram till att uppdragsavtalet kan skrivas på
av Henrik, Maria och Helena innan sommaren eftersom de sitter med i nästa FUM.
Beslutsförslag: Att bifalla propositionen
Beslut: Bifall.
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10.6 Proposition angående ändring i Consensus åsiktsdokument angående urval
(Bilaga 7)
Lisa Harryson är föredragande. De urvalskriterier som finns idag gynnar vissa grupper.
Positiv särbehandling och kvotering kan vara medel att nå målet en mer heterogen
studentpopulation.
Beslutsförslag: Att bifalla streck i debatten.
Beslut: Bifall.
Beslutsförslag: Att bifalla Maria och Jessicas yrkande, ”Att meningen: staten ska
nationellt fastställa antagningskriterier och antagningsformer ersätts med, staten ska
nationellt fastställa antagningskriterier och antagningsformer anpassade för varje
utbildning. Samt att andra stycket i propositionen ersätter andra stycket i nuvarande
dokument”.
Beslut: Bifall.
Beslutsförslag: Att bifalla Maria och Jessicas yrkande, ” meningen positiv särbehandling,
d.v.s. vid annars likvärdiga meriter väljs underrepresenterat kön, skall vara tillåtet som
urvalsmetod för att uppnå målet med en mer heterogen studentgrupp. I åsiktsdokumentets
punkt urval i andra stycket ersätts med, positiv särbehandling d.v.s. vid annars likvärdiga
meriter väljs underrepresenterad grupp, skall vara tillåtet som urvalsmetod för att uppnå
målet med en mer heterogen studentgrupp”.
Beslut: Bifall.
Beslutsförslag: Att bifalla Lisas yrkande, ”meningen urvalsförfarandet positiv
särbehandling ska ses som ett tillfälligt medel till det att målet med en heterogen
studentgrupp är uppnått, läggs till efter yrkandet av Maria efter hennes första stycke”.
Beslut: Bifall.
Beslutsordning: Det framvaskade förslaget ställs mot styrelsens förslag.
Beslutsförslag: Att bifalla det framvaskade förslaget.
Beslut: Bifall.
10.7 Proposition angående tillägg i Consensus policy för markandsföring och
reklam (Bilaga 8)
Lisa Harryson är föredragande. Helena yrkar att ”eller mailadresser, läggs till efter
medlemmarnas telefonnummer i policydokumentets nya del”. Styrelsens jämkar sig med
Helena Westerlunds yrkande.
Beslutsförslag: Att bifalla Helenas yrkande.
Beslut: Bifall.
10.8 Proposition angående stadgeändring avseende periodiserat visionsdokument
(Bilaga 9)
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Då det är för få FUM-ledamöter närvarande för att fatta beslut angående stadgeändring
bordläggs frågan.
10.9 Proposition angående stadgeändring avseende kallelse sektionsordförande
(Bilaga 10)
Då det är för få FUM-ledamöter närvarande för att fatta beslut angående stadgeändring
bordläggs frågan.
11.1 Motion från FHV: Bidrag för förlorad intäkt av kåravgifter (Bilaga 10)
Consensus ska arbeta för att få pengar från HU för de pengar vi förlorar på att utbildningar
läggs ner.
Beslutsförslag: Att bifalla motionen.
Beslut: Bifall.
11.2 Motion angående Kårservice organisation i Norrköping (Bilaga 16 och 17)
Föredragande är Henrik Eriksson. Kårhuset i Norrköping börjar bli klart. Det krävs en
heltidsanställd förutom Andreas Ericsson då det är många uppgifter som skall tas om hand.
Expeditionen kommer att vara kvar. Motionen lyder ”Att Fum godkänner Kårservice nya
Norrköpings organisation och ålägger styrelsen att rösta igenom den på Kårservice
föreningsstämma”.
Beslutsförslag: Att bifalla Henrik Erikssons motion.
Beslut: Bifall.
11.3 Motion angående söndagsfikat (Bilaga 18)
Föredragande är Andreas Gustafsson.
Beslutsförslag: Att bifalla Andreas Gustafssons motion.
Beslut: Bifall.
Theo Bodin justeras ut ur mötet.
12 Val
12.1 Val av Kårordförande
Föredragande är valberedningen. Karl Theo Bodin 820407-6239, 23 år T3 Läk, föreslås till
posten som Kårordförande. Theo vill förändra organisationen på Örat och integrationen
mellan sektioner. Samarbete med de andra föreslagna till styrelsen. De har träffats, viktigt
med bra samarbete. Att Norrköping utvecklas åt det håll de vill. Theo tycker att Kårhusen
och engagemang är de viktigaste studiesociala frågorna. Förväntningar, ”de förväntningar
är mest ställda på mig”. Theo har ledaregenskaper, kan prata för kåren och vara ett ansikte
utåt.
- Studentengagemang
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- Kårhusen
- Integration mellan utbildningarna
Beslutsförslag: Att bifalla Theo Bodin till posten som kårordförande.
Beslut: Bifall.
Theo Bodin justeras in på mötet.
12.2 Val av Vice Kårordförande med studiesocialt ansvar i Linköping och
Norrköping
Föredragande är valberedningen. Karolin Eriksson 821004-0369, 22 år Med.Bi T8, är
driftig och engagerad i studenternas situation och för deras välmående.
- Se över situationen för äldre studenter med barn
- samarbete och kontakt mellan festerier/fadderier och kår och se över rutinerna för Nolle-P
och samordna mellan utbildningar
- Fler lunchplatser på Örat.
Beslutsförslag: Att bifalla Karolin Eriksson till posten som Vice Kårordförande med
studiesocialt ansvar i Linköping och Norrköping
Beslut: Bifall.
12.3 Val av Vice Kårordförande med utbildningsansvar i Linköping och
Norrköping
Föredragande är valberedningen. Anna Karlsson 790311-7807, 26 år FHV
magisterprogram, organisatorisk förmåga, pedagogisk. Anna var med och startade upp
sektionen för FHV. Har inte så stor koll på Norrköpings utbildningar, men ska ändra på det.
- Bevaka nedläggningsdrabbade utbildningar.
- Se över studievägledning och praktik.
- Vill sträva efter god arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning för kårhusen.
Beslutsförslag: Att bifalla Anna Karlsson till posten som Vice Kårordförande med
utbildningsansvar i Linköping och Norrköping
Beslut: Bifall.
12.4 Val av internationellt ansvarig
Föredragande är valberedningen. Johan Wänström, 28 år T5 Läk, vill göra utskottet roligt
att vara med i men samtidigt uträtta saker. Arbetstrycket med styrelse och utskott arbete vill
han underlätta med att dela på ansvaret tillsammans med någon.
- Fler och bättre utbytesorter.
- Vill att LiU ska ha ett bra rykte internationellt så att studenter vill göra utbyten hit.
- Få universitetet att inse att det är viktigt och bra att studenter engagerar sig, kanske
premiera de som sitter i utskotten på något sätt (förtur).
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Beslutsförslag: Att bifalla Johan Wänström till posten som internationellt ansvarig
Beslut: Bifall.
12.5 Val av Mångfaldsutskottets ordförande
Föredragande är valberedningen. Martin Gustavsson, 25 år T8 Läk, vill lägga ner mycket
möda och stort besvär. Engagerad i mångfaldsfrågor privat, radikal men inte aggressiv. Kan
väcka frågor och sätta igång en diskussion. Vänsterns studentförbund , ledamot i styrelsen
och anordnat föreläsningar och föredrag. Anser att mångfald är en mycket viktigt fråga, har
anordnat demonstrationer och dagar av olika slag. Tycker att det är nervöst och kul att styra
och hålla i en grupp. Har varit klassrepresentant. Martin anser att styrelsearbetet i stort är
kul och är intresserad av kåren. Visa vad kåren gör och vad man kan göra genom kåren.
Kåren bör koncentrera sig på att hjälpa studenter, viktigt instans. För mycket av kåravgiften
går till studiesociala saker för att kunna motivera ett kårobligatorium. Kåren är en
rättssäkerhetsinstans.
- Vill arbeta för mindre snedfördelning i intaget till universitetet.
- Vill hjälpa och stödja underrepresenterade grupper på universitetet.
Beslutsförslag: Att bifalla Martin Gustavsson till posten som Mångfaldsutskottets
ordförande.
Beslut: Bifall.
12.6 Val av Doktorandombud
Beslutsförslag: Att bordlägga frågan.
Beslut: Bifall.
Lisa Harryson justeras ut.
12.7 Val av Talman
Föredragande är valberedningen. Lisa Harryson, FHV. Blir utfrågad av FUM. Tycker att
det ska bli roligt att bli talman. Har erfarenhet och vet hur FUM fungerar.
- Vill vara ett minne för FUM och upplysa om vissa sakfrågor.
Beslutsförslag: Att bifalla Lisa Harryson till posten som Talman
Beslut: Bifall.
Lisa Harryson justeras in.
Jill Jönsson justeras ut.
12.8 Val av Sakrevisor
Föredragande är valberedningen. Jill Jönsson, 22 år (ska börja T7) Med.Bi, väl insatt i
tidigare kårarbete och ny verksamhetsplan.
- Vill vara ett minne för FUM
- Gör posten mer attraktiv att söka
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Beslutsförslag: Att bifalla Jill Jönsson till posten som Sakrevisor.
Beslut: Bifall
Jill Jönsson justeras in.
12.9 Val av Ekonomisk revisor
Föredragande är valberedningen. Magnus Thorsson, 24 år T6 Ekonomprogrammet,
målinriktad och ambitiös. Har bra kontaktnät, strukturerad och självständig, noggrann och
har byggt upp en årsredovisning steg för steg.
- Göra en bra slutprodukt.
Beslutsförslag: Att bifalla Magnus Thorsson till posten som Ekonomisk revisor.
Beslut: Bifall
12.10 Val av Auktoriserad revisor
Föredragande är valberedningen. Per Starck sitter gärna kvar som auktoriserad revisor.
Beslutsförslag: Att bifalla Per Starck till posten som Auktoriserad revisor.
Beslut: Bifall
13 Bordlagd fråga: Fastställande av Policydokument för driftsutskottet (Bilaga 12 –
saknas)
DU vill arbeta vidare med policyn.
Beslutsförslag: Att bifalla styrelsens yrkande, ”Punkt 13 bordläggs”.
Beslut: Bifall.
14 Fyllnadsval
14.1 Val av ledamöter till valberedningen
Föredragande är Jill Jönsson.
Beslutsförslag: Att bifalla nominerade Henrik Eriksson, nuvarande vKOs och
snartvarande soms, som ledamot i valberedningen.
Beslut: Bifall.
Hanna Wide justeras ut som talman.
Lisa Harryson justeras in som talman.
Theo Bodin justeras in som bisittare.
15 Revision och ansvarsfrihet
15.1 Godkännande av verksamhetsberättelser från verksamhetsåret 2003/2004
(Bilaga 13 – saknas)
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Föredragande är Alexander Presthaug och Hanna Wide.
Beslutsförslag: Att bifalla punkten.
Beslut: Bifall.
15.2 Fastställande av balansräkning för verksamhetsåret 2003/2004 (Bilaga 14 –
saknas)
Föredragande är Alexander Presthaug och Hanna Wide.
Beslutsförslag: Att bifalla punkten.
Beslut: Bifall.
15. 3 Fastställande av revisionsberättelserna för verksamhetsåret 2003/2004
(Bilaga 15 – saknas)
Föredragande är Alexander Presthaug och Hanna Wide. Ingen studentrevisor har funnits
under året.
Beslutsförslag: Att bifalla punkten.
Beslut: Bifall.
15.4 Prövan om ansvarsfrihet för Consensus styrelse för verksamhetsåret
2003/2004
Föredragande är Alexander Presthaug.
Beslutsförslag: Att bifalla punkten.
Beslut: Bifall.
Hanna Wide justeras in som talman.
16 Övriga frågor
17 Mötets avslutande
Hanna Wide förklarar mötet avslutat.

Hanna Wide, talman

sign.

Hanieh Asadi, sekreterare

sign.

Lars Andersson, justeringsperson

sign.
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Maria Nyström, justeringsperson

sign.

Theo Bodin, Bisittare, punkt 15

sign.

Lisa Harryson, Talman, punkt 15

sign.
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