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Consensus styrelsemöte nr 14, verksamhetsåret 20/21 
CSM14-2021 

Datum: Måndag 15 mars 

Tid: 17:15 - 18:55  

Plats: Digitalt, via Zoom 

Närvarande: Isabella Zackrisson (§1-9,12b), Elin Fägerstam, Oskar Gannholm Johansson (§1-13), 

Nicholas Lindqvist (§1-13), Henning Ahlborg Delvin (§1-13), Anna Larsen, 

Erik Wängstam, Sara Nääs, Olivia Olovsson, Filip Thuvander och Emma Fredriksson 

  
Ärendeordning: §1-9, 12b, 10-12a, 13-21 

§1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 17:16 av Elin Fägerstam. 

§2 Val av mötesordförande 

Beslutades: att välja Elin Fägerstam till mötesordförande. 

  
§3 Val av mötets sekreterare 

Beslutades: att välja Filip Thuvander 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 7 personer kl. 17:18. 

§7 Adjungeringar 

Punkten lämnades utan åtgärd.  

§8 Anmälan av övriga frågor 

18 a. “Utbyten HT21” 

18 b. “Verksamhetsberättelsen” 

18 c. “Hedersmedlem” 

§9 Godkännande av föredragningslistan 

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

“Utbyten HT21”, punkt 18 b. “Verksamhetsberättelsen” och punkt 18 c. 

“Hedersmedlem”.  
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§10 Information och meddelanden 

Information från valberedningen. Genomgång av vad som har hänt senaste veckan 

inom styrelsen. Pub Örat planerar digital pub. “Walk ‘n’ talk“ på HG var en succé. 

§11 Projektgruppen 

Medlemsveckan är igång. På torsdag har styrelsen sitt event.  

§12 Marknadsföring 

a. Nyhetsbrev 

Val-FUM - Henning ansvarig 

Valborg - Erik ansvarig 

Infromera om åsiktsbeslutet gällande Zoom-övervakade examinationer - Anna och 

Filip ansvariga 

Datum 

8/4: Val-FUM 

?/4: Digital pub Örat (Nicholas återkommer när datum är bestämt) 

23-25/4: SFS-FUM 

31/4: Valborg 

b. Instagramdagar inför rekrytering och val 

Information från valberedningens ordförande. Diskuterar eventuell flytt av 

Instagramdagar samt innehåll.  

§13 Föregående mötesprotokoll 

Punkten lämnades utan åtgärd. 

§14 Beslutsuppföljning 

a. Motionssvar Bilaga 14a1 CSM14-2021 

Bilaga 14a2 CSM14-2021 

Bilaga 14a3 CSM14-2021 

Beslutades: Att lägga motionssvaret till handlingarna.  

Övriga beslut från föregående beslutsmöte följdes upp.  

§15 Bordlagda ärenden  

Punkten lämnades utan åtgärd. 

§16 Beslutspunkter 

Punkten lämnades utan åtgärd.  

§17 Diskussion- och informationspunkter 

a. Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)  

Consensus har varit med skrivit fyra motioner till SFS-FUM 
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b. FUM06  

Diskussion om punkter att lyfta på nästa Fullmäktigemöte. Förslag är sektionsvavtal 

21/22, hedersmedlem, masterprogrammet i genetisk vägledning och eventuellt 

budget 21/22.  

§18 Övriga frågor  

a. Utbyten HT21 

Diskussion kring utresande och inresande studenter för utbytesstudier till 

höstterminen 2021. Frågan ska även lyftas med internationellt ansvarig.  

b. Verksamhetsberättelsen 

Diskussion kring hur verksamhetsberättelsen ska skrivas. Skriv om det som känns 

relevant och var inte för personlig i skrivandet utan håll en formell ton.  

c. Hedersmedlem  

Diskussion om förslag till hedersmedlem. Heltidarna diskuterar frågan under veckan 

och återkopplar på diskussionsmöte nästa vecka. 

§19 Nästa möte 

 Nästa diskussionsmöte är 22 mars kl. 17.15. 

 Nästa styrelsemöte är måndag 29 mars  kl. 17.15. 

  
§20 Utvärdering av dagens möte 

 Mötet utvärderades. 

§21 Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 18:54. 

 

 

 

________________________ __________ ________________________ __________ 

Elin Fägerstam Datum Filip Thuvander Datum 

Mötesordförande Mötessekreterare 

 

________________________ __________ 

Erik Wängstam Datum 

Justeringsperson  

 


