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Mötesordförande, 2021-02-15 

 

Consensus styrelsemöte nr 12, verksamhetsåret 20/21 
CSM12-2021 

Datum: Måndag 15 februari  

Tid: 17:15 - 18:30  

Plats: Digitalt, via Zoom 

Närvarande: Elin Fägerstam, Sara Nääs, Thea Isaksson, Jonna Müller, Anna Larsen,  

Emma Fredriksson, Henning Ahlborg, Olivia Olovsson (§1-17a), Erik Wängstam,  

Filip Thuvander, Oskar Gannholm, Nicholas Lindqvist (§10-18) 

  
Ärendeordning: §1-17a, 6, 17b-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 8 personer kl. 17:18. 

Beslutades: att fastställa röstlängden till 7 personer kl. 18:00. 

§7 Adjungeringar 

Punkten lämnades utan åtgärd. 

§8 Anmälan av övriga frågor 

18 a. “Fysiska träffar på kårhusen” 

18 b. “Internationell utvecklare” 

§9 Godkännande av föredragningslistan 

Beslutades: att godkänna föredragningslistan med tillägg av punkt 18 a. “Fysiska 

träffar på kårhusen” och punkt 18 b. “Internationell utvecklare”.  

§10 Information och meddelanden 
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Plagiatveckan har genomförts. Musikquiz kommer anordnas under veckan. Digitala  

examinationer kommer lyftas på LUST i veckan. AMO-veckan äger rum nästa vecka.  

§11 Projektgruppen 

Medlemsveckan är under planering. Hur styrelsen kan involveras diskuterades. 

§12 Marknadsföring 

Planering av kommande veckors publicering i sociala medier. 

Deadline för att ha gjort en kort video om sin post är 22/2. 

§13 Föregående mötesprotokoll 

Punkten lämnades utan åtgärd. 

§14 Beslutsuppföljning 

Under förra veckans FUM valdes en ny FUM-sekreterare in och föregående 

styrelser ansvarsbefriades. Förändringar i budgeten klubbades igenom.  

§15 Bordlagda ärenden  

Punkten lämnades utan åtgärd. 

§16 Beslutspunkter 

Punkten lämnades utan åtgärd.  

§17 Diskussion- och informationspunkter 

a. Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) 

En FUM-ledamot ingår nu i delegationen. 

b. FUM05 

Vilka punkter som ska lyftas på kommande FUM diskuterades: 

● Ekonomipolicy 

● Sektionstillhörighet av det nya programmet Genetisk vägledare 

● Delegation SFS-FUM 

● Marknadsföringsutskott 

 

§18 Övriga frågor  

a. Fysiska träffar på kårhusen 

Under ett möte med Kårservice har diskussion förts kring huruvida fysiska möten ska 

få äga rum i kårhusen eller ej. Styrelsen kan inte ställa sig bakom fysiska 

inomhusaktiviteter utifrån rådande situation.  

b. Internationell utvecklare 

Tillsammans med Medfak International har en internationell utvecklare eftersökts på 
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20%. En behörig person har ansökt som kan arbeta 10%. Diskussion fördes kring 

situationen. 

§19 Nästa möte 

 Nästa diskussionsmöte är måndag 22 februari kl. 17.15. 

 Nästa styrelsemöte är måndag 1 mars  kl. 17.15. 

  
§20 Utvärdering av dagens möte 

 Mötet utvärderades. 

 

§21 Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 18:30. 

 

 

 

 

 

 

________________________ __________ ________________________ __________ 

Elin Fägerstam Datum Thea Isaksson Datum 

Mötesordförande Mötessekreterare 

 

________________________ __________ 

Filip Thuvander Datum 

Justeringsperson  

 


