Consensus - Medicinska fakultetens studentkår
Protokoll CSM07-2021
Mötesordförande, 2020-11-02

Consensus styrelsemöte nr 7, verksamhetsåret 20/21
CSM07-2021
Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande:

Måndag 2 november
17:15 - 19:10
Digitalt, via Zoom
Henning Ahlborg (§1-17d), Elin Fägerstam, Thea Isaksson, Olivia Olovsson,
Nicholas Lindqvist (§1-17d), Sara Nääs, Jonna Muller (§1-17d), Filip Thuvander,
Erik Wängstam (§15-21), Linda Yngve (§1-17d)

Ärendeordning: §1-14, 6, 15-16a, 18, 17c-17d, 16b-17b, 19-21

§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 Olivia Olovsson till justeringsperson tillika rösträknare.

§5

Mötets behöriga utlysande
Beslutades: a tt anse mötet behörigt utlyst.

§6

Justering av röstlängden
Beslutades: att fastställa röstlängden till 5 personer kl. 17:20.
Beslutades: att fastställa röstlängden till 6 personer kl. 18:20.

§7

Adjungeringar
Punkten lämnades utan åtgärd.

§8

Anmälan av övriga frågor
18 a. “Drift av Café Örat under ökade restriktioner”
18 b. “Drift av Pub Örat under ökade restriktioner” t ill föredragningslistan.

§9

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

Information och meddelanden
Regionens presskonferens och nya rekommendationer har påverkat arbetet.
Puben föregående vecka ställdes in. Många krismöten har ägt rum. Ett
pressmeddelande har tagits fram tillsammans med de andra studentkårerna.
Kårservice kommer stänga all kvällsverksamhet fram till den 19 november 2020.
Skyddsombudsmöte har ägt rum och arbetstider hos styrelsemedlemmar och
handläggare har setts över.
Medlemsmöte med SFS har ägt rum och diskussion fördes kring fokusfråga och det
ökade antalet ärenden till disciplinnämnden.
Consensus FUM har ägt rum.

§11

Projektgruppen
Diskussion fördes kring arbetsuppgifter och höstens sista projekt. Ytterligare
arbetsuppgifter kommer behövas då att ta fram material till sociala medier inte
kommer uppta all resterande tid.

§12

Marknadsföring
Nyhetsbrevet för november diskuterades.
a. Marknadsföring av vakanta poster
FUM vill att marknadsföring görs av lediga poster.

§13

Föregående mötesprotokoll
Punkten lämnades utan åtgärd.

§14

Beslutsuppföljning
Beslut från föregående beslutsmöte följdes upp.
På FUM bifölls propositionen kring fysiska möten, CARMA-posten tillsattes och
FUM-sekreteraren entledigades. Fortsatta siskussioner fördes kring medfakresan och
CARMA.

§15

Bordlagda ärenden
Punkten lämnades utan åtgärd.

§16

Beslutspunkter
a. Fattigfrukost november
Beslutades: att ställa in fattigfrukosten i november för att minska smittspridningen.
b. Äskningar

Bilaga 16b1 CSM07-2021
Bilaga 16b2 CSM07-2021
Bilaga 16b3 CSM07-2021
Bilaga 16b4 CSM07-2021
Bilaga 16b5 CSM07-2021
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Beslutades: att bifalla MFs äskning om 4000 kr.
Beslutades: att avslå pubens äskning då tröjor kan köpas med pengar från annan
budgetpost.
§17

Diskussion- och informationspunkter
a. Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)
Medlemsmöte genomfördes föregående vecka. Diskussion har förts kring
utbildningskvalité.
b. Verksamhetsplan
Punkten bordlades till nästkommande möte.
c. Postbeskrivningar
Postbeskrivningarna behöver uppdateras för att överensstämma med hur Consensus
arbetar idag.
d. Arbetsordningar
Arbetsordningarna behöver uppdateras för att överensstämma med hur Consensus
arbetar idag.

§18

Övriga frågor
a. Drift av Café Örat under ökade restriktioner
Diskussion fördes kring huruvida Café Örat ska hålla öppet eller inte. Styrelsen
rekommenderar att caféet för närvarande inte håller öppet eftersom studenter
rekommenderas att studera hemma och inte besöka campus.
b. Drift av Pub Örat
Diskussion fördes kring Pub Örats verksamhet under rådande pandemi. Två pubar
uteblir på grund av regionens nya restriktioner. Mat som köpts in kommer inte att
kunna säljas. Puben som planerats att hållas i december kommer eventuellt att
kunna
genomföras. Då smittspridning ofta sker på fester rekommenderar styrelsen att även
denna ställs in.

§19

Nästa möte
Nästa diskussionsmöte är måndag 9 november kl. 17.15.
Nästa styrelsemöte är måndag 23 november kl. 17.15.

§20

Utvärdering av dagens möte
Mötet utvärderades.

§21

Mötet avslutas
Mötet avslutades kl. 19:10.
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________________________
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________________________

__________

Elin Fägerstam
Mötesordförande

Datum

Thea Isaksson
Mötessekreterare

Datum

________________________

__________

Olivia Olovsson
Justeringsperson

Datum

