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: 28 januari 2007
Tid och plats: 13.00 Föreningsgatan 21
Närvarande:
Kårordförande
Vice Kårordförande med studiesocialt ansvar
Vice Kårordförande med utbildningsansvar
Sekreterare- och informationsansvarig

Mångfaldsansvarig
Internationellt ansvarig
Norrköpingsansvarig
Doktorandombud

1. Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Sara Bergqvist
2. Val av justeringsperson
Linda Gerdin väljs till justeringsperson
3. Ev adjungeringar
Inga adjungeringar
4. Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns efter tillägg av punkt 12
5. Föregående mötesprotokoll
Justerat och påskrivet. Sedan mötet har Kårservice tagit över driften av NH, det beslutats om
att vi ej går ur SFS. Något som inte följts är att det inte ordnats mat till styrelsemötena.
6. Beslutsuppföljning
Se punkt ovan

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7. Rapporter och meddelanden
En arbetsgrupp har tillsats angående ny antagningsmodell för HU. Ska utreda behovet av
exempelvis intervjuintag samt vårdprovets användningsområde. Sara Bergqvist är enda student i
arbetsgruppen. Vårdprovet som utvecklas av HSV består av tre delar och prövas på HU på
intaget för SG och AT. Provet är skriftligt och de olika delarna bedömer samarbetsförmåga,
grundkunskap och kommunikationsförmåga.
Consensusmiddagen för de nya studenterna var bra genomfört, fortfarande saker att jobba på
men en klar förbättring. Målet att studenterna integreras uppfyldes både genom frågerundan
och vid matborden. Nästan alla biljetter till Örat efter middagen tog slut och puben där var
mycket uppskattad.
På nästa sektionsordförandemöte ska Överheten utvärderas för att se hur lokalerna används
och dyl.
Femte mars klockan 18.00 kommer det på något sätt att vara social samvaro med rektor Mille
Millnert. Mer information kommer.
Nya avtal ska skrivas om hur studenter som är studentfackligt engagerade ska få anpassad
praktik. De avtal som finns är gamla och bör uppdateras.
Pedagogiskt centrum har startat utredning om HEL-kursen och tankarna hur det kan utvecklas
exempelvis mot arbete kring förbättringskunskap. Arbetsgruppen består främst av inhyrt folk
som är väl insatta. HEL-arbetsgruppen kom ingenvart och har därför upplösts. Det
pedagogiska arbetet ska förbättras genom att integrationsmomenten på HU ska framöver
utvärderas av alla studenter. Till hösten ska alla utbildningar ha en EDIT-ansvarig person och
möjligheten att införa tentor i informationssökning ska undersökas.
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Alkoholpolicyn är nu färdigarbetad. Det enda som återstår är att det lagda förslaget går igenom
alla kårernas FUM.
Ett gemensamt dokument för Mottagning av nya studenter skall utvecklas av de tre kårerna.
Detta för att alla nya studenter vid Linköpings Universitet ska få likvärdig mottagning.
Utbildningen av de faddrar som ska vara ansvariga under Nolle-P fungerade bra. Sebastian
rapporterar att det verkar som de tagit till sig den information de fått.
Det utvidgade ledningsrådet handlade bla. om att det ska göras NSI-undersökningar (Nöjd
Student Index). Det ska exempelvis visa avhoppningsfrekvenser och vad dessa beror på.
Undersökningarna kommer att ske centralt utav fakulteten och kommer att omfatta HUs alla
utbildningar.
Av de som hör av sig till kåren angående diskrimineringsfall är 90 %, omkring 15 personer från
SSK Linköping. Det är ett stort problem och det vore bra om denna information kom ut i
klasserna på SSKL. I dagsläget är det inte klarlagt vad som gör att dessa problem uppstår,
informationsrundor behövs för att säkerställa att studenterna vet vart de ska vända sig om de
känner sig diskriminerade. Ny programstudierektor kommer till hösten och förhoppningsvis
kan samarbetet med denne och Consensus utvecklas och i slutändan förbättra studenternas
situation.
Mångfaldsansvarig rapporterar om att Nolle-utvärderingen från hösten är klar och nu ska det
utformas en SPSS-mall för att få en bra översikt.
Norrköpingsansvarig har påbörjat sitt arbete och jobbar på att öka medvetenheten kring att
denna nya styrelsepost är tillsatt. Fått bra respons och är positiv till bemötandet från lärare och
ledningspersoner.
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Internationellt ansvarige rapporterar att det inte går ut tillräckligt med information om de
utbytesplatser som finns på Hälsouniversitetet och att de som väljer att göra utbyten inte får
tillräckligt med hjälp ifrån Universitetets sida.
8. Val av SFS-delegation 2007
Det finns inget beslutsförslag på vilka som ska ingå i SFS-delegationen. Beslutet skall fattas
senast den 31 januari. Styrelsen beslutar att ålägga presidiet att bestämma deltagarna i
delegationen.
9. Inför FUM 070208
FUM kommer denna gång att hållas i Norrköping. Varken Qurator eller proQurator kommer
att att kunna närvara vid mötet. Kenneth får agera Qurator och Linda ställer upp som temporär
bisittare.

9:1 Motion angående uppskjutande av val
Styrelsen oenig i frågan. Kontinuitet ges då överlämning sker överlappande. Byts hela
gruppen samma gång blir det en mer sammansvetsad grupp som får möjlighet att utveckla
egna rutiner. Kårordförande åläggs att skriva tilläggsyrkande om att förslaget även bör
omfatta

Norrköpingsansvarig.

Beslutsförslag efter röstning: Bifalles

9:2 Proposition angående kår- och universitetsgemensam
alkoholpolicy
Slutgiltigt förslag ska läggas och godkännas i Universitetsstyrelsen efter att det gått igenom
alla Kårers FUM.
Beslutsförslag: Bifalles
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9:3 Proposition angående fastställande av delegation till SFS-FUM 2007
Delegationen måste godkännas i FUM även om deltagarna redan är anmälda vid nästa
fullmäktigmöte.
Beslutsförslag: Bifalles

9:4 Ekonomisk rapport
Ekonomin följer budget förutom Café Örat som går kraftigt back. Informera FUM om
eventuell budgetrevidering.

9:5 Styrelsen rapporterar
Kårordförande Sara skriver ihop rapporter och meddelanden från styrelsen. Det som ska
med ska mailas till henne snarast.

10. Arbetsgrupp Örat
Örats Driftschef, Kårordförande, Hus- och IT-ansvarig samt representant för Ägaransvar är
med i arbetsgruppen. Ska bland annat undersöka hyresförhållandena, hur ser det ut i dagsläget
och hur borde det egentligen se ut? Ett förslag de ska undersöka är om Consensus kan hyra
endast de ytor som används i kårens syfte och att universitetet ska betala vissa ytor, dessa
åtgärder skulle förbättra den ekonomiska situationen.
11. Kampanj Café Örat
Informationskampanj har startats för att informera studenterna om hur det går för café Örat.
Exempelvis startas en gaffelkampanj för att minska svinner på försvunna bestick då ca 20
gafflar försvinner per vecka. Kassapersonal införs under luncherna då det är flest besökare,
förhoppningsvis ska dessa åtgärder minska svinnet.
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12. Befattningsbeskrivningar
Befattningsbeskrivningar skall göras till alla styrelseposter. Dessa kommer att göras i två
versioner, en till valberedningen och en till de som söker eller blir nominerade till posterna.
Kårordförande Sara skriver utkast.
13. Övriga frågor
Mångfaldsutskottet håller på att genomföra en vidareutbildning med hjälp videomaterial från
RFSL och undrar om det finns intresse för att något sådant på nästa FUM-utbildning. Utskottet
ska först gå igenom de olika videosnuttarna för att se om någon lämpar sig bra för
FUM-utbildning.
Doktorandombudet lyfter det faktum att doktoranderna inte börjar samtidigt och därmed inte
får någon introduktion. Detta resulterar i att få engagerar sig eftersom de inte får höra att de
behövs. Skulle vara bra om man en gång per år kan ha någon slags mottagning. Frågan är om
det på något sätt är möjligt att kunna få pengar till ett sådant engagemang? Pengar finns inte att
tillgå under våren då det inte är budgeterat. Detta skulle vara en möjlighet att engagera fler
doktorander utan att det kostar så mycket. Informationsmöte med middag eller dylikt ses som
en mycket bra ide.
Terminsupplägget och det faktum att vi på HU studerar över julhelgen ifrågasätts av många.
Inte många studenter vet om att det beror på att frågan för några år sedan drevs av studenterna
själva för att de ville ha det så. Det studenterna då klagade på var att de inte fick tillräckligt med
CSN i december då terminen slutade innan jul. Detta bör studenterna informeras om för att
undvika missnöje med det nuvarande terminsupplägget.
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas av kårordförande Sara Bergqvist
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________________________________________________________
Sara Bergqvist, Kårordförande

________________________________________________________
Linda Gerdin, Justeringsperson

________________________________________________________
Stina Falk, Sekreterare
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