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Injusterade ledamöter Närvarande Ej injusterade på 

AT (0 tillsatta mandat)   

   

BMA (2 tillsatta mandat)   

Marcus Norberg Ja §11.1-§11.3 

Martin Gustavsson Ja  

Ahmed Dahir   

Hanna Karlsson   

   

Domfil (2 tillsatta mandat)   

Malin Silverå Ejneby   

Kjersti Claesson   

Riccardo Barchiesi   

   

FT (4 tillsatta mandat)   

Nils Lund   

Emmy Nilsson Ja  

Josefin Ericsson Ja  

Cassandra Thorsson Ja  

Johanna Levin   

Jonas Kristensson   

Paulina Guillén Ja §11.1-§11.3 

Johanna Westrin   

Josefin Norlander   

Kim Söderlund   

   

MedBi (2 tillsatta mandat)   

Damon Frampton   

Paulina Turesson Ja  

   

Logopedsektionen (2 tillsatta mandat)   

Hanna Rigvald    

Malin Jönsson Ja  

Sofia Szadlo Ja  

Agnes Jern Isacsson   

Linda Davidsson   

Johan Svenbe   

   

Medicinska Föreningen (8 tillsatta mandat)   

Albin Swahn Ja  

Carl Wahlgren Ja  

Erik Golsäter   

Andreas Bodin   

Alexandra Högstedt   

Kajsa Sjögren Ja §11.2 

My Samuelsson   

Miriam Waubert de Puiseau Ja  

Emil Lindgren   

Amanda Johansson   

Consensus fullmäktigesammanträde  
Datum: 2016-05-10 

Tid: 17:30-19:58 

Lokal: Belladonna, Campus US 
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Freja Swärdh 

Teodor Poignat 

Eva Nilsson 

Hanna Landberg 

 

SSK-L (5 tillsatta mandat) 

Axel Hill 

Anton Lönngren 

Carina Karlsson 

Sofia Edström 

Otto Djerf 

 

SSK-N (2 tillsatta mandat) 

William Marcopoulos 

Emelie Olsson 

Josephine Sandqvist 

 

Övriga Närvarande 

Styrelsen 

Matilda Strömberg 

Niclas Olsson 

Håkan Edler 

Linus Nielsen 

Andreas Lindholm 

Emilie Engblom 

Ida Thormeyer 

Joséphine Allheim 

Samuel Cronhjort 

 

Handläggare 

Linn Wedén 

Linnea Hedengren 

Anton Philipsson 

 

Quratorpresidiet 

Oskar Lyding, Qurator 

Linus Back, Pro Qurator 

Ellen Nilsson, Sekreterare 

 

Övriga 

Therese Björn Johansson, sakrevisors personliga suppleant
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Ja  

  

  

  

Ja  

Ja  

Ja  

Ja  

Ja  

  

  

Ja  

Ja  

  

Närvarande Ej närvarande på

  

Ja §11.1

  

Ja  

  

Ja  

  

  

  

Ja  

  

  

  

Ja  

  

  

  

Ja  

Ja  

  

  

Närvarande  

Therese Björn Johansson, sakrevisors personliga suppleant Ja §11.3 
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närvarande på 

§11.1-§11.2 

§11.3 - §18 
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 Ärendeordning: §1-§10, §2, §4, §11

§  

1 Mötets öppnande 
Pro Qurator Linus Back förkl

 

2 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Beslutades: att välja Kajsa Sjögren 

tillika rösträknare.  

 

Beslutades: att istället för Kajsa Sjögren välja Emmy Nilsson till justeringsperson 

tillika rösträknare. 

 

3 Mötets behöriga utlysande
Beslutades: att anse mötet vara behörigt utlyst.

 

4 Justering av röstlängden
Beslutades: att justera röstlängden till 

 

Beslutades: att justera röstlängden till 19 mandat. 

 

Beslutades: att justera röstlängden till 18 mandat.

 

Beslutades: att justera röstlängden till 19

 

Beslutades: att justera röstlängden till 21 mandat. 

 

5 Adjungeringar 
Punkten lämnades utan åtgärd.

 

6 Anmälan av övriga frågor
Matilda Strömberg anmäler frågan ”Medlemskap för utbytesstudenter”, med 

tillhörande bilaga 10.  

 

7 Fastställande av föredragningslistan
Beslutades: att fastställa föredragningslistan

ovan. 

 

Beslutades: att lägga till § 11.4 Val av ekonomisk revisor.

 

8 Föregående mötesprotokoll
Beslutades: att lägga protokoll 15/16

 

9 Beslutsuppföljning 
Beslutningsuppföljning genomfördes

 

10 Information 

10.1 Information från styrelsen
Styrelsen informerade. 
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§10, §2, §4, §11.1, §4, §11.2, §4, §7, §11.3, §4, §11.4

förklarade mötet öppnat klockan 17:44. 

Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 
Kajsa Sjögren och Sofia Edström till justeringspersoner 

att istället för Kajsa Sjögren välja Emmy Nilsson till justeringsperson 

Mötets behöriga utlysande 
att anse mötet vara behörigt utlyst. 

Justering av röstlängden 
: att justera röstlängden till 21 mandat. 

att justera röstlängden till 19 mandat.  

att justera röstlängden till 18 mandat. 

att justera röstlängden till 19 mandat. 

att justera röstlängden till 21 mandat.  

Punkten lämnades utan åtgärd. 

Anmälan av övriga frågor 
Matilda Strömberg anmäler frågan ”Medlemskap för utbytesstudenter”, med 

Fastställande av föredragningslistan 

fastställa föredragningslistan med tillägg av övrig fråga enligt 

att lägga till § 11.4 Val av ekonomisk revisor. 

Föregående mötesprotokoll 
att lägga protokoll 15/16-6 till handlingarna.  

Beslutningsuppföljning genomfördes.  

Information från styrelsen  
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, §4, §11.4-§18  

Bilagor 

 

till justeringspersoner 

att istället för Kajsa Sjögren välja Emmy Nilsson till justeringsperson 

 

 

 

 

Matilda Strömberg anmäler frågan ”Medlemskap för utbytesstudenter”, med 

 

med tillägg av övrig fråga enligt 

 

 

 

 

Bilaga 1 
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11 Bordlagda ärenden 
 

11.1 Val av vice kårordförande
Beslutades: att öppna för fri nominering i frågan.

 

Marcus Norberg kandiderade

Marcus Norberg presenterade sig och svarade på

 

Beslutades: att välja Marcus Norberg, 

verksamhetsåret 2016/17.

 

11.2 Val av utbildningsutvecklare
Valberedningen presenterade Paulina Gu

Paulina Guillén presenterade sig

 

Beslutades: att välja Paulina Gu

verksamhetsåret 2016/17.

 

11.3 Val av sakrevisors personliga suppleant
Beslutades: att öppna för fri nominering i frågan.

 

Håkan Edler kandiderade

Håkan Edler presenterade

 

Carl Wahlgren nominerade

Oskar Lyding tackade för nomineringen men valde

 

Beslutades: att välja Håkan Edler till sakrevisors personliga suppleant för 

verksamhetsåret 2016/17

 

11.4 Val av ekonomisk revisor
Beslutades: att bordlägga frågan. 

 

12 Diskussionspunkter 

13 Propositioner 
 

13.1 Revidering av Consensus 
Beslutades: att bifalla propositionen

 

13.2 Sektionsavtal 2016-2017
Beslutades: att bifalla propositionen

 

14 Motioner 
Lämnades utan åtgärd. 

 

15 Interpellationer/enkla frågor
Lämnades utan åtgärd. 
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Val av vice kårordförande 
att öppna för fri nominering i frågan. 

Marcus Norberg kandiderade på plats.  

Marcus Norberg presenterade sig och svarade på frågor.  

Marcus Norberg, 930803-0015, till vice kårordförande för 

verksamhetsåret 2016/17. 

Val av utbildningsutvecklare 
Valberedningen presenterade Paulina Guillén.  

llén presenterade sig och svarade på frågor.  

att välja Paulina Guillén till utbildningsutvecklare för 

verksamhetsåret 2016/17. 

sakrevisors personliga suppleant 
att öppna för fri nominering i frågan. 

Håkan Edler kandiderade på plats. 

Håkan Edler presenterade sig. 

Carl Wahlgren nominerade Oskar Lyding. 

Oskar Lyding tackade för nomineringen men valde att avstå.  

att välja Håkan Edler till sakrevisors personliga suppleant för 

verksamhetsåret 2016/17 

Val av ekonomisk revisor 
att bordlägga frågan.  

Revidering av Consensus åsiktsdokument 
att bifalla propositionen. 

2017 
att bifalla propositionen. 

 

Interpellationer/enkla frågor 
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, till vice kårordförande för 

 

 

att välja Håkan Edler till sakrevisors personliga suppleant för 

 

 

 

 

Bilaga 2-4 

Bilaga 5-9 
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16 Övriga frågor 

 

16.1 Medlemskap för utbytesstudenter
Punkten diskuterades. 

 

17 Tack för i år 
Qurator Oskar Lyding och Pro Q

givande, produktivt och roligt verksamhetsår 2016/17.

 

18 Mötets avslutande 
Pro Qurator Linus Back avslutade mötet klockan 
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Medlemskap för utbytesstudenter 
 

Qurator Oskar Lyding och Pro Qurator Linus Back tackade fullmäktige för ett 

givande, produktivt och roligt verksamhetsår 2016/17. 

avslutade mötet klockan 19.58. 
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Bilaga 10 

urator Linus Back tackade fullmäktige för ett 
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______________________ _____ _____________

Linus Back LB     Datum

Mötesordförande, Pro Qurator 

 

 

 

 

 

 

______________________ _____ _____________

Sofia Edström SE           Datum

Justeringsperson 
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______________________ _____ _____________ 

Datum  

 
 

 

 

 

______________________ _____ _____________

Oskar Lyding                            

Mötessekreterare, Qurator

______________________ _____ _____________ 

Datum 

 

 

 

 

 

 

______________________ _____ _____________

Emmy Nilsson                      

Justeringsperson 
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______________________ _____ _____________ 

                           OL           Datum 

, Qurator 

______________________ _____ _____________ 

       EN         Datum          
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Bilaga 10, Info FUM: Specialmedlemskap utbytesstudenter

 

Ett av målen med verksamhetsplanen 15/16 har varit att inkludera utbytesstudenterna mer i 

sektionerna och det svenska studentlivet. Det finns dock flera faktorer som hindrar 

- De har inte tillgång till kårförmåner, t.ex. rabatt på kravallbiljetter och möjlighet att delta i 

Consensus fattigfrukost. 

- En del sektioner har som krav på utbytesstudenterna att de ska vara medlemmar i 

sektion/kår för att få delta i aktiviteter.

- Svårt att bli kårmedlem utan svenskt personnummer

- Studenterna är här ca en halv termin, ekonomisk ogynnsamt att vara terminsmedlem

 

För att lösa ovanstående problem föreslår internationella utskottet att studenterna tilldelas 

ett speciellt ”utbytesstudentkor

avgiften vara ca 125 SEK. Denna kostnad kan betalas av Medfak International samt en 

symbolisk summa från utbytesstudenten själv (t.ex. 50 SEK) som också ser till att vi endast 

lägger pengar på dem som är intresserade av deltagande och faktiskt köper kortet.  Kortet 

ska ses som ett medlemskap i Consensus och respektive sektion. 

 

Av detta belopp kan en del gå till Consensus i utbyte mot att de får delta i t.ex. fattigfrukost 

och en del till sektionerna i utbyte mot att de ses som medlemmar dvs får delta i 

medlemsaktiviteter och får ta del av rabatter på sektionernas evenemang.

 

Av tekniska skäl som inte kommer hinna lösas inför terminsstart HT16 kommer 

medlemskapet inte innebära rabatter på kravaller och 

tillsammans med andra kårer. Vi kommer dock att jobba vidare med denna fråga för att 

utbytesstudenterna ska integreras och välkomnas i det svenska studentlivet.

 

Linn Wedén, Internationellt ansvarig Consensus

 

 

 

LB      OL      SE      EN 

Medicinska Fakultetens studentkår 

10, Linköping 

Bilaga 10, Info FUM: Specialmedlemskap utbytesstudenter 

Ett av målen med verksamhetsplanen 15/16 har varit att inkludera utbytesstudenterna mer i 

sektionerna och det svenska studentlivet. Det finns dock flera faktorer som hindrar 

De har inte tillgång till kårförmåner, t.ex. rabatt på kravallbiljetter och möjlighet att delta i 

 

En del sektioner har som krav på utbytesstudenterna att de ska vara medlemmar i 

sektion/kår för att få delta i aktiviteter. 

årt att bli kårmedlem utan svenskt personnummer 

Studenterna är här ca en halv termin, ekonomisk ogynnsamt att vara terminsmedlem

För att lösa ovanstående problem föreslår internationella utskottet att studenterna tilldelas 

ett speciellt ”utbytesstudentkort”. Då de kan utnyttja förmåner ca 13 av 20 veckor bör 

avgiften vara ca 125 SEK. Denna kostnad kan betalas av Medfak International samt en 

symbolisk summa från utbytesstudenten själv (t.ex. 50 SEK) som också ser till att vi endast 

är intresserade av deltagande och faktiskt köper kortet.  Kortet 

ska ses som ett medlemskap i Consensus och respektive sektion.  

Av detta belopp kan en del gå till Consensus i utbyte mot att de får delta i t.ex. fattigfrukost 

utbyte mot att de ses som medlemmar dvs får delta i 

medlemsaktiviteter och får ta del av rabatter på sektionernas evenemang.

Av tekniska skäl som inte kommer hinna lösas inför terminsstart HT16 kommer 

medlemskapet inte innebära rabatter på kravaller och kårhus då detta måste lösas 

tillsammans med andra kårer. Vi kommer dock att jobba vidare med denna fråga för att 

utbytesstudenterna ska integreras och välkomnas i det svenska studentlivet.

Linn Wedén, Internationellt ansvarig Consensus 
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Ett av målen med verksamhetsplanen 15/16 har varit att inkludera utbytesstudenterna mer i 

sektionerna och det svenska studentlivet. Det finns dock flera faktorer som hindrar detta: 

De har inte tillgång till kårförmåner, t.ex. rabatt på kravallbiljetter och möjlighet att delta i 

En del sektioner har som krav på utbytesstudenterna att de ska vara medlemmar i 

Studenterna är här ca en halv termin, ekonomisk ogynnsamt att vara terminsmedlem 

För att lösa ovanstående problem föreslår internationella utskottet att studenterna tilldelas 

t”. Då de kan utnyttja förmåner ca 13 av 20 veckor bör 

avgiften vara ca 125 SEK. Denna kostnad kan betalas av Medfak International samt en 

symbolisk summa från utbytesstudenten själv (t.ex. 50 SEK) som också ser till att vi endast 

är intresserade av deltagande och faktiskt köper kortet.  Kortet 

Av detta belopp kan en del gå till Consensus i utbyte mot att de får delta i t.ex. fattigfrukost 

utbyte mot att de ses som medlemmar dvs får delta i 

medlemsaktiviteter och får ta del av rabatter på sektionernas evenemang. 

Av tekniska skäl som inte kommer hinna lösas inför terminsstart HT16 kommer 

kårhus då detta måste lösas 

tillsammans med andra kårer. Vi kommer dock att jobba vidare med denna fråga för att 

utbytesstudenterna ska integreras och välkomnas i det svenska studentlivet. 
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