Consensus - Medicinska fakultetens studentkår
Protokoll CSM18-2021
2021-05-10

Consensus styrelsemöte nr 18
Verksamhetsåret 20/21 CSM18-2021
Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande:

Måndag 10 maj
17:15 - 18:40
Digitalt, via Zoom
Jonna Müller, Thea Isaksson, Elin Fägerstam, Nicholas Lindqvist, Oskar Gannholm
Johansson, Sara Nääs, Filip Thuvander, Henning Ahlborg, Anna Larsen,
Erik Wängstam, Emma Fredriksson, Lisa Boberg, Olivia Olovsson

Ärendeordning: §1-21

§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 Erik Wängstam 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
“Översättning av hemsidan” anmäldes som övrig fråga. Frågan behandlas under
§18 a.
“Extra-FUM” anmäldes som övrig fråga. Frågan behandlas under §18 b.
“Samarbete med Carlsberg” anmäldes som övrig fråga. Frågan behandlas under
§18 c.

§9

Godkännande av föredragningslistan
Beslutades: att godkänna föredragningslistan med tillägg av övriga frågor enligt §8.
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§10

Information och meddelanden
Consensus FUM har ägt rum. Styrelsen har under veckan arbetat med överlämning,
testamentesskrivning, höstens mottagning, översättning av hemsidan och
kommande prisutdelning för årets pedagog, VFU-plats och inspiratör.

§11

Projektgruppen
Punkten lämnades utan åtgärd.

§12

Marknadsföring
Punkten lämnades utan åtgärd.

§13

Föregående mötesprotokoll
Beslutades: att lägga mötesprotokoll CSM17-2021 till handlingarna.

§14

Beslutsuppföljning
Beslut som togs på Consensus FUM följdes upp.

§15

Bordlagda ärenden
Punkten lämnades utan åtgärd.

§16

Beslutspunkter
a. Äskningar

Bilaga 16a1 CSM18-2021
Bilaga 16a2 CSM18-2021

Bilagorna diskuterades utifrån Consensus äskningsmall.
Besutades: att bifalla äskningen från MedSex om 8000kr.
Besutades: att avslå äskningen från iGEM då kriterierna för att äska pengar inte
uppfylls.
§17

Diskussion- och informationspunkter
a. Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)
Punkten lämnades utan åtgärd.

§18

Övriga frågor
a. Översättning av hemsidan
Prioriteringsordning av vad som ska översättas på hemsidan diskuterades.
b. Extra-FUM
Diskussion fördes kring ett extra styrelsemöte inför extrainsatt FUM.
c. Samarbete med Carlsberg
Diskussion fördes kring ett möjligt samarbete mellan Carlsberg och Pub Örat.

§19

Nästa möte
Nästa styrelsemöte är måndagen den 24 maj kl 17:15.
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§20

Utvärdering av dagens möte
Mötet utvärderades.

§21

Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 18:40.

________________________

__________

________________________

__________

Elin Fägerstam
Mötesordförande

Datum

Thea Isaksson
Mötessekreterare

Datum

________________________

__________

Erik Wängstam
Justeringsperson

Datum

