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Consensus fullmäktigesammanträde
Datum: 2013-09-29
Tid: 13:00-16:05
Lokal: Rönnen, Campus US
Närvarande:
SG
Linnéa Högberg
Frida Gustafson
Niklas Norberg

BMA
Malin Olsson
Lisa Lord

AT
Shilan Jaderi
Moa Westerlund

MedBi
Madeleine Larsson
Lovisa Örkenby (närvarande från och med §8)

LOG
Maria Jönsson
Anna Karlsson

SSK-L
Gubb Per Stigson
Ellinor Carlsson
Niclas Olsson
Stina Svensson

Domfil
Ej närvarande

SSK-N
Olivia Lund
Maria Åkesson

MF
Oskar Lyding
Daniel Löfgren
Märta Kron
Teodor Poignant
Jenni Gårdstedt
Julia Mägi

Styrelsen och handläggare
Sebastian Becker
David Olander
Fredrik Lindh
Julia Eriksson
Elisabeth Sandberg
Emel Kazem Ahvazi
Johanna Stöckl

Quratorspresidiet
Tor Moberg, Qurator
Gustav Andersson, sekreterare

Övriga
Hanna Müllerström, ordförande i Logopedsektionen
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§
1

Bilagor
Mötets öppnande
Qurator Tor Moberg förklarade mötet öppnat.

2

Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Beslutades: att välja Märta Kron och Niklas Norberg till justeringspersoner tillika
rösträknare

3

Mötets behöriga utlysande
Beslutades: att anse mötet vara behörigt utlyst

4

Justering av röstlängden
Beslutades: att justera röstlängden till 22 mandat
Beslutades: att justera röstlängden till 23 mandat från och med § 8

5

Adjungeringar
Lämnades utan åtgärd.

6

Anmälan av övriga frågor
En diskussionspunkt anmäldes:
Sektionsrumsgruppen

7

Fastställande av föredragningslistan
Beslutades: att godkänna föredragningslistan med följande ändringar:
Ändra numrering på §14.2 till 14.1
Införa ny punkt 10.2 Övrig information
Införa ny punkt 12.1 Val av auktoriserad revisor
Införa ny punkt 15 Interpellationer
Införa ny punkt 15.1 Interpellation om äskningar
Införa ny punk 16 Entledigande
Införa ny punkt 16.1 Entledigande av Sebastian Becker ifrån verksamhetsutredningen
Konsekvensändra föredragningslistans numrering
Röstlängden justerades till 23 mandat

8

Föregående mötesprotokoll
Beslutades: att lägga protokoll 12/13-6 och 12/13-7 till handlingarna
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9

Fullmäktiges arbetsordning
Yrkande 1:
Qurator Tor Moberg yrkar:
Ersätta följande formulering på sidan 2:
Normalt hålls fullmäktiges sammanträden inom ramen klockan 17.15-22.00. Om inte
alla ärenden har hunnit behandlas innan klockan 22.00 bordläggs de till
nästkommande möte, om inte fullmäktige beslutar annat. Om Qurator anser att mötet
behöver mer tid ska detta meddelas fullmäktige senast en vecka innan sammanträdet.
Mat serveras normalt innan sammanträdet, kl 16.30, om inget annat meddelas.
Med följande lydelse:
Normalt hålls fullmäktiges sammanträden inom ramen klockan 17.30-22.00. Om inte
alla ärenden har hunnit behandlas innan klockan 22.00 bordläggs de till
nästkommande möte, om inte fullmäktige beslutar annat. Om Qurator anser att mötet
behöver mer tid ska detta meddelas fullmäktige senast en vecka innan sammanträdet.
Mat serveras normalt innan sammanträdet, kl 16.30, om inget annat meddelas.
Beslutades: att bifalla yrkande 1
Beslutades: att fastställa arbetsordningen enligt framvaskat förslag

10
10.1

Information
Information från styrelsen och handläggare
Styrelsen informerade om:
SFSFUM i Norrköping 2014
Verksamhetsutredningen
Betygsgrader på HU
Revidering av åsiktsdokument
Lisam
Medlemsantalet

10.2

Övrig information
Punkten behandlades.

11

Beslutsuppföljning
Punkten behandlades.

12
12.1

Bordlagda ärenden
Val av auktoriserad revisor
Beslutades: att bordlägga ärendet

13

Fyllnadsval Norrköpingsansvarig
Beslutades: att vakanssätta posten
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14
14.1

Propositioner
Bilaga 3
Sektionsavtal
Yrkande 1
Styrelsen yrkar att:
Under avsnitt 7 (Avtal för sektioner utom DOMFIL). Ekonomi och utbetalningar ersätta
lydelsen:
Grundersä ttning XXXX SEK Utbetalas: Del 1: 50 % av totalsumma, augusti XXXX SEK
Del 2: 50 % av totalsumma, MÅ NAD XXXX SEK, under fö rutsä ttning att sektionens
verksamhetsberä ttelse har inkommit och godkä nts av kå rstyrelsen. Om
sammanfattning av arbetet med arbetsmiljö - och utbildningsbevakning (i enlighet med
avsnitt 3) inte blivit godkä nda senast sista juni kan utbetalning av denna summa
komma att minskas eller annulleras, i enlighet med Consensus stadga.
MED följande lydelse
Grundersä ttning XXXX SEK Utbetalas: Del 1: 50 % av totalsumma, MÅNAD XXXX SEK
Del 2: 50 % av totalsumma, MÅ NAD XXXX SEK. Om sammanfattning av arbetet med
arbetsmiljö - och utbildningsbevakning för innevarande år (i enlighet med avsnitt 3)
inte blivit godkä nd senast sista juni kan utbetalning komma att minskas eller
annulleras, i enlighet med Consensus stadga. Detsamma gäller om kårstyrelsen
bedömer att bevakningsarbetet ej varit tillräckligt under innevarande verksamhetsår.
Yrkande 2
Styrelsen yrkar att:
Under avsnitt 7 (Avtal för sektioner utom DOMFIL). Ekonomi och utbetalningar ersätta
lydelsen:
Del 2: 60 % av totalsumma, MÅ NAD XXXX SEK, utbetalas under samma fö rutsä ttningar
som ovan. Dessutom ska sammanfattning av arbetet med arbetsmiljö- och
utbildningsbevakning (i enlighet med avsnitt 3) ha godkä nts av kå rstyrelsen innan
utbetalning sker.
MED följande lydelse
Del 2: 60 % av totalsumma, MÅ NAD XXXX SEK, utbetalas under samma fö rutsä ttningar
som ovan dock med avseende på vårterminens bevakningsarbete. Dessutom ska
sammanfattning av arbetet med arbetsmiljö - och utbildningsbevakning (i enlighet med
avsnitt 3) ha godkä nts av kå rstyrelsen innan utbetalning sker.
Yrkande 3
Styrelsen yrkar att:
Under avsnitt 7 (Båda avtalen). Ekonomi och utbetalningar ersätta lydelsen:
Utbetalning av sektionsavgift XX SEK/medlem Utbetalas: ... (exempelvis: kvartalsvis,
MÅ NAD1, ..., MÅ NAD4), XX SEK/nyrekryterad medlem sedan senaste utbetalning.
MED följande lydelse
Utbetalning av sektionsavgift XX SEK/terminsmedlem, 2*XX SEK/årsmedlem.
Utbetalas: ... (exempelvis: kvartalsvis, MÅ NAD1, ..., MÅ NAD4) Utbetalas för de
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medlemmar som rekryterats sedan senaste utbetalning.
Yrkande 4
Styrelsen yrkar att:
Under avsnitt 7. Ekonomi och utbetalningar (Avtal för sektioner utom DOMFIL),
sista stycket, ersätta lydelsen:
Under fö rutsä ttning att brott mot avtalade å taganden och skyldigheter i avsnitt 4,
”Mottagningsverksamhet”, inte fö rekommit.
MED följande lydelse
Utbetalas efter mottagningsperiodens genomförande, under fö rutsä ttning att brott
mot avtalade å taganden och skyldigheter i avsnitt 4, ”Mottagningsverksamhet”, inte
fö rekommit.
Yrkande 5
MF yrkar att:
Ersätta följande lydelse i första stycket i kapitel 7 på sidan 11:
Tidpunkter för utbetalning fastslås under verksamhetsårets första ordförandeträff,
med undantag av grundersättning del 1 och stöd för mottagningsverksamhet del 1.
Dessa betalas ut i augusti respektive i god tid innan mottagningsperiodens start.
Till:
Tidpunkter för utbetalning fastslås under verksamhetsårets första ordförandeträff,
med undantag av grundersättning del 1 och stöd för höstens mottagningsverksamhet
del 1. Dessa betalas ut senast den förste augusti innevarande verksamhetsår, dvs.
innan detta avtals tecknande.
Yrkande 6
MF yrkar att:
Ersätta följande lydelse i andra stycket i kapitel 7 på sidan 11:
Grundersä ttning XXXX SEK Utbetalas: Del 1: 50 % av totalsumma, augusti XXXX SEK
Del 2: 50 % av totalsumma, MÅ NAD XXXX SEK, under fö rutsä ttning att sektionens
verksamhetsberä ttelse har inkommit och godkä nts av kå rstyrelsen. Om
sammanfattning av arbetet med arbetsmiljö - och utbildningsbevakning (i enlighet med
avsnitt 3) inte blivit godkä nda senast sista juni kan utbetalning av denna summa
komma att minskas eller annulleras, i enlighet med Consensus stadga.
MED följande lydelse
Grundersä ttning XXXX SEK Utbetalas: Del 1: 50 % av totalsumma, senast den förste
augusti XXXX SEK Del 2: 50 % av totalsumma, MÅ NAD XXXX SEK. Om sammanfattning
av arbetet med arbetsmiljö - och utbildningsbevakning för innevarande år (i enlighet
med avsnitt 3) inte blivit godkä nd senast sista juni kan utbetalning komma att minskas
eller annulleras, i enlighet med Consensus stadga. Detsamma gäller om kårstyrelsen
bedömer att bevakningsarbetet ej varit tillräckligt under innevarande verksamhetsår.
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Yrkande 7
MF yrkar att:
Ersätta följande lydelse i sista stycket i kapitel 7 på sidan 11:
Del 1: 50 % av totalsumman för antalet nya studenter gällande termin. Utbetalas i god
tid före mottagningsperiodens start.
Till:
Del 1: 50 % av totalsumman för antalet nya studenter gällande termin. Utbetalas
senast den förste augusti för höstens mottagning, respektive senast X MÅNAD för
vårens mottagning.
Yrkande 8
MF yrkar att:
På sidan 8 ändra formuleringen:
i god tid före mottagningen lämna in till Consensus för översyn och godkännande:
o schema för mottagningen
o kontaktlista för ansvariga faddrar
o fusknollanbeskrivningar
Till
Senast förste augusti (för höstens mottagning), respektive X MÅNAD (för vårens
mottagning), lämna in till Consensus för översyn och godkännande:
o schema för mottagningen
o kontaktlista för ansvariga faddrar
o fusknollanbeskrivningar
Yrkande 9
Oskar Lyding yrkar att:
styrelsen ges rätt att göra redaktionella ändringar i hela dokumentet.
Beslutades: att avslå yrkande 1
Beslutades: att bifalla yrkande 2
Beslutades: att bifalla yrkande 3
Beslutades: att bifalla yrkande 4
Beslutades: att bifalla yrkande 5
Beslutades: att bifalla yrkande 6
Beslutades: att bifalla yrkande 7
Beslutades: att bifalla yrkande 8
Beslutades: att bifalla yrkande 9
Beslutades: att bifalla det framvaskade förslaget
15
15.1

Interpellationer
Interpellation om äskningar

fumsekreterare@consensus.liu.se
www.consensus.liu.se

Consensus - Hälsouniversitetets Studentkår
Kårhus Örat, US-området 581 83 Linköping
TM

6(7)

GA

MK

NN

Linköping
2013-09-29

Protokoll 13/14-1

Följande interpellation har inkommit ifrån Märta Kron:
Hur kommer det sig att ni bara har tre tillfällen under året då ni behandlar äskningar,
och vilka tillfällen under det kommande året kommer ni att behandla äskningar?
Interpellationen besvarades muntligen av styrelsen
Beslutades: att anse interpellationen behandlad
16
16.1

Entledigande
Entledigande av Sebastian Becker ifrån verksamhetsutredningen
Beslutades: att bifalla Sebastian Becker entledigande ifrån sitt uppdrag i
verksamhetsutredningen i enlighet med egen begäran på plats i sal

17
17.1

Övriga frågor
Sektionsrumsgruppen
Diskussionspunkt kring framtiden för sektionsrumgruppen.

18

Höstens mötestider
Beslutades: att fastställa höstens mötestider till den 25 oktober 17:30 samt den 12
december 17:30

19

Mötets avslutande
Qurator Tor Moberg avslutade mötet klockan 16:05

Bilaga 4

______________________ _____ _____________

______________________ _____ _____________

Tor Moberg
Qurator

Gustav Andersson
Sekreterare

TM

Datum

GA

Datum

______________________ _____ _____________

______________________ _____ _____________

Märta Kron
Justeringsperson

Niklas Norberg
Justeringsperson
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