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Protokoll CSM09-2021 
Mötesordförande, 2020-12-07 

 

Consensus styrelsemöte nr 9, verksamhetsåret 20/21 
CSM09-2021 

Datum: Måndag 7 december 

Tid:  17:15 - 19:05 

Plats: Digitalt, via Zoom 

Närvarande: Oskar Gannholm Johansson (§1-12b), Anna Larsen, Elin Fägerstam, Olivia Olovson,  

Sara Nääs, Filip Thuvande, Emma Fredriksson, Henning Ahlborg, Erik Wängstam,  

Robin Karlsson, Jonna Müller, Nicholas Lindqvist, Thea Isaksson 

  
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 Filip Thuvander till justeringsperson tillika rösträknare. 

§5 Mötets behöriga utlysande 

Beslutades: att anse mötet behörigt utlyst. 

§6 Justering av röstlängden 

Beslutades: att fastställa röstlängden till 9 personer. 

§7 Adjungeringar 

Punkten lämnades utan åtgärd. 

§8 Anmälan av övriga frågor 

18a Sektionsavtal 

18b Pub Örat 

§9 Godkännande av föredragningslistan 

Beslutades: att godkänna föredragningslistan med tillägg av punkt 18a  

“Sektionsvatal” och punkt 18b “Pub Örat”. 

§10 Information och meddelanden 

Diskussion kring examinationer och extratillfällen förs med LIU. Retorslunch har ägt  
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rum. En plan för Kårservice verksamhet under våren håller på att tas fram. 

Årsredovisningen är klar. Studenternas psykiska mående håller på att följas upp.  

§11 Projektgruppen 

Innehåll till sociala medier håller på att arbetas fram. 

§12 Marknadsföring 

a. Nyhetsbrev januari 

Information kring hur vårens mottagning går till. 

Bra att veta som ny och tidigare student. 

Annonsplats. 

b. Julkort 

Digitalt julkort kommer tas fram och mailas ut. 

c. Publiceringskalender för marknadsföring 

Dokument kommer tas fram för att samordna och skapa översikt över 

marknadsföring. 

d. AMO-veckan vecka 8 

AMO-vecka kommer anordnas under vecka 8. Consensus kommer tillsammans med 

de andra kårerna stå som värd.  

§13 Föregående mötesprotokoll 

Punkten lämnades utan åtgärd. 

§14 Beslutsuppföljning 

Punkten lämnades utan åtgärd. 

§15 Bordlagda ärenden  

Punkten lämnades utan åtgärd. 

§16 Beslutspunkter 

a. Korrigering av mottagningsstöd för BioMed Bilaga 16a CSM09-2021 

Beslutades: att betala mellanskillnaden på 701,7:- i mottagningsstöd till Biomed. 

b. Sektionsbidrag arbetsmiljöbevakning Bilaga 16b CSM09-2021 

Beslutades: att hösten 2020 halvera utbetalningen av sektionsbidraget till 

sjuksköterskesektionen Norrköping för arbetsmiljö och utbildningsbevakning från 11 

696 kr till 5 848 kr på grund av utebliven arbetsmiljöbevakning. 

c. Halvtidskonka fysiskt eller distans  

Beslutades: att genomföra halvtidskonkretisering på distans. 

  

  

 



3 
 

§17 Diskussion- och informationspunkter 

a. Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) 

b. Storstäd på Örat 

Förslag på nytt datum kommer skickas ut under veckan.  

§18 Övriga frågor  

a. Sektionsavtal 

Sektionsavtalen behöver uppdateras och synpunkter inkomma. 

b. Pub Örat 

Alternativ till den vanliga pubversamheten diskuterades. 

§19 Nästa möte 

 Nästa diskussionsmöte äger rum måndagen den 14 december kl. 17.15. 

 Nästa styrelsemöte äger rum nästa termin.  

  
§20 Utvärdering av dagens möte 

 Mötet utvärderades. 

 

§21 Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 19:05. 

 

 

 

________________________ __________ ________________________ __________ 

Elin Fägerstam Datum Thea Isaksson Datum 

Mötesordförande Mötessekreterare 

 

________________________ __________ 

Filip Thuvander Datum 

Justeringsperson  

 

 


