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Consensus styrelsemöte nr 19
Verksamhetsåret 20/21 CSM19-2021

Datum: Måndag 24 maj

Tid: 17:15 - 18:13

Plats: Digitalt, via Zoom

Närvarande: Sara Nääs, Erik Wängstam, Olivia Olovsson, Anna Larsen, Elin Fägerstam,

Linus Ohlsson, Hugo Samuelsson (§18a)

Ärendeordning: §1-16c, 18a, 17a, 18b-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 Sara Nääs till mötessekreterare.

§4 Val av justeringsperson tillika rösträknare

Beslutades: att välja Olivia Olovsson till justeringsperson tillika rösträknare.

§5 Mötets behöriga utlysande

Beslutades: att anse mötet behörigt utlyst.

§6 Justering av röstlängden

Beslutades: att fastställa röstlängden till 5 personer kl. 17:15.

§7 Adjungeringar

Beslutades: att adjungera in Hugo Samuelsson med närvaro- och

yttranderätt under §18 a.

§8 Anmälan av övriga frågor

“Information från Kårservice” anmäldes som övrig fråga.

Frågan behandlas under punkt 18 a.

“Dokument om studenters rättigheter” anmäldes som övrig fråga.

Frågan behandlas under punkt 18 b.

§9 Godkännande av föredragningslistan

Beslutades: att godkänna föredragningslistan med tillägg av övriga frågor enligt §8.
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§10 Information och meddelanden

Punkten lämnades utan åtgärd.

§11 Projektgruppen

Punkten lämnades utan åtgärd.

§12 Marknadsföring

Punkten lämnades utan åtgärd.

§13 Föregående mötesprotokoll

Punkten lämnades utan åtgärd.

§14 Beslutsuppföljning

Beslut från föregående beslutsmöte följdes upp.

§15 Bordlagda ärenden

Punkten lämnades utan åtgärd.

§16 Beslutspunkter

a. Proposition sektionsavtal Domfil Bilaga 16a1 CSM19-2021

Bilaga 16a2 CSM19-2021

Besutades: Att godkänna propositionen i dess helhet.

b. Diskussionsunderlag datum FUM och utbildning Bilaga 16b CSM19-2021

Besutades: Att godkänna diskussionsunderlaget i dess helhet.

c. Färdmedel MedFak-resan 2022 Bilaga 16c CSM19-2021

Besutades: Att godkänna beslutsunderlaget i dess helhet.

§17 Diskussion- och informationspunkter

a. Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)

Punkten lämnades utan åtgärd.

§18 Övriga frågor

a. Information från Kårservice

Hugo Samuelsson från Kårservice informerar om resultatet från

marknadsundersökningen kring studiesocialt liv som genomförts och studentlivet.se.

Studentlivet.se är en plattform med information om det studiesociala livet vid

Linköpings universitet som lanseras under sommaren 2021.

b. Dokument om studenters rättigheter

SLF kontaktade Consensus och efterfrågade ett lättillgängligt och lättläst dokument

med studenters rättigheter samlade. Consensus ska tillsammans med SLF starta upp

ett projekt angående detta.
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§19 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är måndag 7 juni kl. 17.15.

§20 Utvärdering av dagens möte

Mötet utvärderades.

§21 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 18.13

________________________ __________ ________________________ __________

Elin Fägerstam Datum Sara Nääs Datum

Mötesordförande Mötessekreterare

________________________ __________

Olivia Olovsson Datum

Justeringsperson


