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 för Consensus Styrelsemöte
Datum: 21 november 2006
Tid och plats: 17.30 på Örat
Närvarande:
Kårordförande
Vice Kårordförande med studiesocialt ansvar
Vice Kårordförande med utbildningsansvar
Sekreterare- och informationsansvarig till punkt
9:1

Mångfaldsutskottets ordförande
Internationellt ansvarig
Doktorandombud

Sakrevisor

1. Mötets öppnande
KO Sara Bergqvist förklarar mötet öppnat
2. Val av tillfällig mötessekreterare
KO Sara Bergqvist väljs till tillfällig mötessekreterare
3. Val av justeringsperson
vKOs Sebastian Geijer väljs till justeringsperson
4. Ev adjungeringar
Punkten lämnas utan åtgärder
5. Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkännes med följande ändringar:
Punkt 2 Val av tillfällig mötessekreterare tilläggs listan
Punkt 9:9 Proposition angående AcademiaLive tilläggs listan
6. Föregående mötesprotokoll
De två föregående mötesprotokollen gås igenom och läggs till handlingarna
7. Beslutsuppföljning
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Punkten lämnas utan åtgärder
8. Rapporter och meddelanden
Presidiet rapporterar
Ett dokument om SFS’ ställningstaganden gällande en framtid med ett ev avskaffat kårobligatorium har
utsänts till styrelsen och kommer även att skickas ut till FUM (bilaga 1). Sakrevisor Alex tipsar om den
kårobligatorieutredning som gjordes runt -94. Denna fråga kommer även att diskuteras med rektor,
dekanerna och kårerna på ett förlängt ledningsråd på fredag. Vid detta möte kommer även
retentionsplaner/breddad examinering och studenternas hälsa (främst psykiska) att diskuteras.
Presidiet, och framförallt Sebastian, arbetar just nu med att se till att tillräckligt många matplatser kommer
att finnas för våra studenter när SSK och SG flyttar närmre ingång 65. Presidiet har även lyckats få till ett
beslut om att trådlöst nätverk ska intalleras i glasentrén.
KO Sara har varit på SFS kvinnliga nätverk, och ansåg detta vara givande och framförallt
kontaktskapande.
Ekonomisk uppföljning
KO Sara går igenom de handlingar som skickats ut (bilaga 2 och 3). Även Café Örats ekonomi redovisas,
detta dokument bifogas protokollet (bilaga 4).
9. Inför FUM 061130

9:1 Motion angående stadgekapitel och policy för Projektutskottet

Beslut

samt policy för Norrköpingsansvarig (bilaga 5)
Styrelsen lägger beslutsförslaget bifall.

9:2 Motion angående nya datorer till presidiet (bilaga 6)

Beslut

Styrelsen lägger beslutsförslaget bifall.

9:3 Proposition angående driften av NH (bilaga 7)

Beslut
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Styrelsen lägger propositionen till FUM med beslutsförslaget bifall, men påpekar att propositionen måste
göras om till ett Consensus-dokument istället för ett LinTek-dokument. Styrelsen godkänner att mindre
ändringar kan komma att göras i bakgrundstexten.

9:4 Proposition angående ändring av titeln på styrelseledamot

Beslut

Mångfaldsutskottets ordförande (bilaga 8)
Styrelsen lägger propositionen till FUM med beslutsförslaget bifall.

9:5 Proposition angående fonderade medel (bilaga 9)

Beslut

Styrelsen lägger följande beslutsförslag på denna bordlagda proposition:
Consensus styrelse föreslår att:
Sista meningen i att-satsen ändras till ”Förändring av sparform bestäms av fullmäktige efter förslag från
ekonomiskt ansvarig person”.
Bakgrundstexten förändras genom att stycke två och tre som handlar om Spax etik och fondsparande
samt sista stycket stryks i sin helhet. Kårordförande får i uppdrag att författa ett nytt stycke till
bakgrundstexten som beskriver kårens nuvarande monetära tillgångar och hur dessa skulle kunna
förändras genom alternativa sparformer.

9:6 Proposition angående alkoholpolicy

Beslut

Denna proposition kommer ej att läggas till fullmäktige då förslaget till policyn ej är färdigarbetat.

9:7 Proposition angående avslutat medlemskap i SFS (bilaga 10)

Beslut

Styrelsen lägger propositionen till FUM med beslutsförslaget avslag samt en bilaga till propositionen som
beskriver vad Consensus får ut av sitt medlemskap i SFS. Motiveringen till att propositionen läggs men
föreslås avslås är att styrelsen har bestämt sin åsikt i frågan, men vill även att fullmäktige ska ta ställning
till förslaget.

9:8 Höstvalet

Diskussion

Kårordförande informerar om att valberedningens arbete kommit igång sent och gått trögt, och att risken
därför är stor att vi inte kommer ha några kandidater till posterna som ska tillsättas.
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9:9 Proposition angående AcademiaLive

Beslut

Kårordförande får i uppdrag att författa en bakgrundstext till en proposition med följande att-sats:
Att fullmäktige river upp beslutet från FUM 060921 angående uppdrag att upprätta samarbetsavtal med
AcademiaLive.
10. Inköp av ny spis till Örat (bilaga 11)

Information

Kårordförande informerar styrelsen om att presidiet fattat ett beslut i en akut fråga angående att köpa in
en ny spis till köket på Örat. Se bilaga
11. Övriga frågor
Mat vid sammanträden
Styrelsen beslutar att fortsättningsvis träffas en halvtimme innan styrelsemötena och äta tillsammans.
Ansvaret för att ordna/beställa mat roterar mellan ledamöterna.
Sittningsinbjudan
Kåren arrangerar en sektionsstyrelseutbildning på fredag, och efter denna kommer en sittning att äga rum.
Kårstyrelsen har blivit inbjudna till denna och ska anmäla sig till Sara senast onsdag morgon.
Erasmus-veckan
IA Åsa undrar ifall kåren kan betala popcorn och läsk som ska delas ut i samband med en filmvisning
under Erasmusveckan v48, men styrelsen anser att universitetet bör stå för denna utgift då det inte är
kårens arrangemang.
12. Mötets avslutande
Kårordförande förklarar mötet avslutat

________________________________
Sara Bergqvist, kårordförande och sekreterare
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________________________________
Sebastian Geijer, justeringsperson
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