
Consensus - Medicinska fakultetens studentkår  
Protokoll CSM06-2021 
Mötesordförande, 2020-10-19 

 

Consensus styrelsemöte nr 6 
Verksamhetsåret 20/21 CSM06-2021 

Datum: Måndag 19 oktober 

Tid: 18:20 - 19:40 

Plats: Studentköket Norra entrén, campus US 

Närvarande: Thea Isaksson, Nicholas Lindqvist (§1-15), Filip Thuvander, Elin Fägerstam, Sara Nääs, 
Anna Larsen och Erik Wängstam. 

 

Ärendeordning: §1-21 

 
§1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 18:20 av Elin Fägerstam. 

§2 Val av mötesordförande 

Beslutades: att välja Elin Fägerstam till mötesordförande. 

 

§3 Val av mötets sekreterare 

Beslutades: att välja Thea Isaksson till mötessekreterare. 

§4 Val av justeringsperson tillika rösträknare 

Beslutades: att välja Sara Nääs till justeringsperson tillika rösträknare. 

§5 Mötets behöriga utlysande 

Beslutades: att anse mötet behörigt utlyst. 

§6 Justering av röstlängden 

Beslutades: att fastställa röstlängden till 6 personer kl. 18:22. 

§7 Adjungeringar 

Punkten lämnades utan åtgärd. 

§8 Anmälan av övriga frågor 

Punkten lämnades utan åtgärd. 

§9 Godkännande av föredragningslistan 

Beslutades: att godkänna föredragningslistan i dess helhet.  

§10 Information och meddelanden 

Valberedningen i KSAB är igång. 

Krismöten kring Corona tar mycket tid för kårstyrelsen. 

Fattigfrukost i Norrköping har genomförts men enbart 3 medlemmar kom. 
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581 85 Linköping 
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§11 Projektgruppen 

Medlemsveckan föregående vecka var uppskattad bland studenterna och 

sektionerna. Priserna var bra. Nästa gång behöver sektionerna kontaktas tidigare och  

undanröjning efteråt planeras bättre. Vore även önskvärt med sponsorer. 

§12 Marknadsföring 

a) Nyhetsbrev 

Fattigfrukost LKPG 26/11 och NKPG 24/11 

Pub Örat 17/11 

Lyft hur medlemsveckans gått och några roliga svar som kommit in på frågorna 

(matlådetips, pluggtips) 

Nick skickar in en kort text om puben. 

Kort text om vilka poster vi söker personer till i styrelsen. 

§13 Föregående mötesprotokoll 
Beslutades: att lägga mötesprotokoll CSM05-2021 till handlingarna. 

§14 Beslutsuppföljning  

Punkten lämnades utan åtgärd. 

§15 Bordlagda ärenden 

Punkten lämnades utan åtgärd. 

§16 Beslutspunkter 

a) Informationsunderlag: mottagningssamordnare Bilaga 16a CSM06-2021 

Beslutades: att godkänna informationsunderlaget. 

 

b) Diskussionsunderlag: CARMA 2021 Bilaga 16b CSM06-2021 

Beslutades: att godkänna diskussionsunderlaget. 

 

c) Diskussionsunderlag: SFS fokusfråga Bilaga 16c CSM06-2021 

Beslutades: att godkänna diskussionsunderlaget. 

 

d) Diskussionsunderlag: Alternativ aktivitet Bilaga 16d CSM06-2021 

MedFak-Resan  

Beslutades: att godkänna diskussionsunderlaget. 

 

e) Proposition: Fullmäktiges sammanträdanden Bilaga 16e CSM06-2021 

Beslutades: att godkänna propositionen med tillägg av följande attsats: 

“att fullmäktigepresidiet kan bevilja dispens för en sektionsstyrelse att skicka en 

annan representant om ordinarie och/eller suppleant är i riskgrupp eller på annat vis 

inte kan delta fysiskt på grund av COVID19”  
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f) Proposition: Mottagningssamordnare Bilaga 16f CSM06-2021

Beslutades: att godkänna propositionen. 

§17 Diskussion- och informationspunkter 

a) Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) 

Inga nya meddelanden från SFS.  

b) Styrelseledamot Bilaga 17b CSM06-2021AB 

Beslutades: att bordlägga punkten.  

§18 Övriga frågor  

Punkten lämnades utan åtgärd. 

§19 Nästa möte 

Nästa diskussionsmöte är måndag 26 oktober kl. 17.15. 

Nästa styrelsemöte är måndag 9 november kl. 17.15. 

§20 Utvärdering av dagens möte 

Mötet utvärderades. 

§21 Mötet avslutas 

Mötet avslutas kl. 19:40. 

 

 

 

 

_________________________ __________ _________________________ __________ 

Elin Fägerstam Datum Thea Isaksson Datum 

Mötesordförande Mötessekreterare 

 

_________________________ __________ 

Sara Nääs Datum 

Justeringsperson  

 


