Consensus - Medicinska fakultetens studentkår
Protokoll CSM16-2021
2021-04-12

Consensus styrelsemöte nr 16
Verksamhetsåret 20/21 CSM16-2021
Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande:

Måndag 12 april
17:15 - 19:30
Digitalt, via Zoom
Oskar Gannholm Johansson (§1-16), Olivia Olovsson, Jonna Müller (§1-16), Sara
Nääs, Elin Fägerstam, Emma Fredriksson, Anna Larsen, Nicholas Lindqvist (§1-18),
Erik Wängstam, Filip Thuvander, Thea Isaksson, Henning Ahlborg (§1-16)

Ärendeordning: §1-16, 17b, 17a, 17c-21

§1

Mötets öppnande
Mötet öppnades kl. 17:15 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 Anna Larsen till justeringsperson tillika rösträknare.

§5

Mötets behöriga utlysande
Beslutades: att anse mötet behörigt utlyst.

§6

Justering av röstlängden
Beslutades: att fastställa röstlängden till 8 personer kl. 17:17.

§7

Adjungeringar
Punkten lämnades utan åtgärd.

§8

Anmälan av övriga frågor
“MedFak-resan” anmäldes som övrig fråga. Frågan behandlas under punkt 18 a.

§9

Godkännande av föredragningslistan
Beslutades: att godkänna föredragningslistan med tillägg av punkt 18 a. enligt §8.

§10

Information och meddelanden
Förtroendevalda för verksamhetsåret 21/22 valdes in under FUM06. Fyra poster är
för närvarande vakanta. Möte kring övervakade tentor har ägt rum. AMO-råd har ägt
rum i Linköping och Norrköping. Utveckling av fadderutbildningen pågår.
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§11

Projektgruppen
Överlämning till efterträdande styrelseledamöter håller på att tas fram.

§12

Marknadsföring
Diskussion fördes kring innehåll i Consensus kommande nyhetsbrev och sociala
medier.

§13

Föregående mötesprotokoll
Punkten lämnades utan åtgärd.

§14

Beslutsuppföljning
Under FUM06 valdes förtroendevalda för verksamhetsåret 21/22. Fyra poster är
för närvarande vakanta. Styrelsens förslag på hedersmedlem avslogs. Robin Karlsson
blev entledigad från posten som styrelseledamot i Consensus styrelse.

§15

Bordlagda ärenden
Punkten lämnades utan åtgärd.

§16

Beslutspunkter
Punkten lämnades utan åtgärd.

§17

Diskussion- och informationspunkter
a. Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)
SFS-styrelsens motionssvar har kommit.
b. FUM07

Bilaga 17b1 CSM16-2021
Bilaga 17b2 CSM16-2021
Bilaga 17b3 CSM16-2021
Bilaga 17b4 CSM16-2021
Bilaga 17b5 CSM16-2021
Bilaga 17b6 CSM16-2021
Bilagorna lästes och innehållet diskuterades. Styrelsen avser att dela upp kolumnen
“Utbildnings och AMO-bevakning (summa per HST)” på sidan 20 i bilaga 17b5 till
“Utbildningsbevakning” och “Arbetsmiljöbevakning”.

c. Styrelsen informerar FUM07
Vad som ska lyftas under punkten “Styrelsen informerar” på FUM07 planerades.
d. Översättning av budget + budgetnoter, verksamhetsberättelse
och verksamhetsplan
Styrelsen anser att verksamhetsplanen ska prioriteras högst i översättningsarbetet.
e. Kommentarer till stadgan för framtida revidering
Styrelsen avser att lägga kommentarer på Consensus befintliga stadgar och
åsiktsdokument för att underlätta revideringsarbetet för nästa styrelse.
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§18

Övriga frågor
a. MedFak-resan
Två förslag på skidresor inför hösten 2021 har inkommit. Diskussion fördes kring
förslagen, Consensus miljöpolicy och möjligheter att göra en resa inom Sverige.
Styrelsen avser att lyfta diskussionen på FUM07 och eventuellt göra en
marknadsundersökning.

§19

Nästa möte
Nästa diskussionsmöte är måndag 19 april kl. 17.15.
Nästa styrelsemöte är måndag 26 april kl. 17.15.

§20

Utvärdering av dagens möte
Mötet utvärderades.

§21

Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 19:30.

________________________

__________

________________________

__________

Elin Fägerstam
Mötesordförande

Datum

Thea Isaksson
Mötessekreterare

Datum

________________________

__________

Anna Larsen
Justeringsperson

Datum

