Consensus - Medicinska fakultetens studentkår
Protokoll CSM03-2021
Mötesordförande, 31 augusti 2020
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Consensus styrelsemöte nr 3, verksamhetsåret 20/21
CSM03-2021
Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande:

Måndag 31 augusti
17:15 - 19:28
Antracit, campus US
Erik Wängstam, Elin Fägerstam, Emma Fredriksson, Anna Larsen, Robin Karlsson ,
Linus Ohlsson (§ 1-10, 17g), Maxine Tevell (§ 1-10, 17g), Olivia Olovsson, Sara Nääs,
Henning Ahlborg Delvin och Filip Thuvander

Ärendeordning: §1-10, §17g, §11-17f, §18-20

§1

Mötets öppnande
Mötet öppnades kl. 17:15 av Elin Fägerstam.

§2

Val av mötesordförande
Beslut: Elin Fägerstam valdes till mötesordförande.

§3

Val av mötets sekreterare
Beslut: Erik Wängstam valdes till mötessekreterare.

§4

Val av justeringsperson tillika rösträknare
Beslut: Sara Nääs valdes till justeringsperson tillika rösträknare.

§5

Mötets behöriga utlysande
Beslut: Mötet ansågs behörigt utlyst.

§6

Justering av röstlängden

Consensus

Medicinska fakultetens studentkår
Org. 822003-1564

Kontakt

styrelsen@consensus.liu.se
www.consensus.liu.se

Besöks-/postadress

Kårhuset Örat, US, ingång 73
581 85 Linköping
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Beslut: Röstlängden fastställdes till 7 personer kl. 17:16.

§7

Adjungeringar
Beslut: Styrelsen beslutar att adjungera in Maxine Tevell med närvaro- och
yttranderätt.

§8

Anmälan av övriga frågor
Beslut: Styrelsen beslutade att lägga till punkt 17a) Protokoll på hemsidan, 17 b)
Studieplatser café Örat, 1
 7 c) Profilbilder på Facebook, 17 d) Aktivitet att premiera på
KALAS, 1
 7e) P
 resentationer på sociala medier, 17 f) Projektgruppen och 17 g)
Medicinarbollen.

§9

Godkännande av föredragningslistan
Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna föredragningslistan med ovanstående
tillägg.

§10

Information och meddelanden
De flesta i gruppen mår bra. Styrelsen ska dra igång med projektgruppen, mer
information kommer. Heltidare har suttit i en del möten och börjat dra igång sina
utskott och projekt. Mottagningsperioden är över och har gått bra. MF och MedSex
har haft en intensiv men bra mottagning.

§11

Föregående mötesprotokoll
Beslut: Styrelsen beslutade att lägga mötesprotokoll CSM16-1920, CSM01-2021 och
CSM02-2021 till handlingarna.

§12

Beslutsuppföljning
Inga beslut att följa upp.
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§13

Bordlagda ärenden
a) Presidiebeslut mottagningssamordnare

Bilaga 13a CSM03-2021

Beslut: Styrelsen beslutar att lägga presidiebeslut mottagningssamordnare till
handlingarna med kommentar; tillägg av rätt personnummer, xxxxxx-xxxx.

§14

Beslutspunkter
a) Bilavtal

Bilaga 14a1 CSM03-2021
Bilaga 14a1 CSM03-2021

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna det nya bilavtalet.

§15

Diskussion- och informationspunkter
a) Fysiska möten Projektet

Bilaga 15a CSM03-2021

Consensus är med i SFS där vi även är med i projektet. Inom projektet kom man
överens om att prata med sina respektive kårer gällande hur man ser på fysiska
träffar. Inom Consensus har det diskuterats kring hur vi ser på fysiska träffar inom
utskott. Kvaliteten på diskussion blir bättre vid fysiska träffar och projektet finns som
ett forum för att träffas och jobba på frågor och relationer kårer emellan. Styrelsen
är
eniga att det är okej att åka på ett möte.
b) FUM01
Styrelsen informerar: Delegation till SFS-FUM och allmän info, projektgruppen, Café
Örat, Pub Örat.
Samtliga tre presidiebeslut (Elin tar det), budgetrevidering för gamla budgeten
(Olivia), mötesordförande (Filip), FUM-datum (Filip), äskningsperioder (Filip),
MedFak-Resan (Erik).
c) Fasta punkter på diskussionsmöten
Fast punkt projektgrupp i dagordningen på alla möten samt ta upp
verksamhetsplanen på vartannat diskussionsmöte.

§ 16

Marknadsföring
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Henning fixar fysiska straffregister och uppdaterar hemsidan med nya bilder och
beskrivningar.

§17

Övriga frågor
a) Protokoll på hemsidan
Elin tar bort alla gamla protokoll då de innehåller signaturer och skriver en text om
att man kan kontakta oss om man vill se/läsa protokollen.
b) Studieplatser café Örat
Sara har hört av sig och fått till svar att vi står som ansvariga för att glesa ut bord och
stolar på Örats studieplatser. Cafégruppen får välja hur utglesning sker.
c) Profilbilder på Facebook
Olika tankar. Mestadels neutralt. Beslut att inte ha profilbilder på facebook för att
marknadsföra Consensus.
d) Aktivitet att premiera på KALAS
Örat! Pub, café och oss.
e) Presentationer på sociala medier
Ja. Alla fixar sina egna presentationer.
f)

Projektgrupp
Första mötet idag. Filip har fixat flödesschema. Flödesschemat följer styrelsen flöde.
2-3 projekt per termin. Första projektet är att fastställa arbetssättet och en
årsplanering.

g) Medicinbollen
MedSex vill ha ett evenemang med spökbollsturnering och sedan ett eftersläpp på
kvällen. MedSex har lagt ner mycket energi och tanke till detta utifrån ett
coronaperspektiv. Vill veta hur Consensus ser på saken. Kommer inte marknadsföra
med Consensus. Har satt in flera åtgärder för att minska smittspridning. MF styrelse
är de som ser att de vill ha Consensus med på banan. Under mottagningen fanns
strikta regler, nu känns det oklart vad som gäller enligt MF. MedSex har pratat med
polis och kommun och fått godkännande därifrån.
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§18

Nästa möte
Nästa diskussionsmöte är den 7 september kl. 17.15.
Nästa styrelsemöte är den 14 september kl. 17.15.

§19

Utvärdering av dagens möte
Bra effektivt möte. Alla är nöjda.

§20

Mötet avslutas
Mötet avslutades kl. 19:28.

_____________________

__________

_____________________

__________

Elin Fägerstam
Mötesordförande

Datum

Erik Wängstam
Mötessekreterare

Datum

_____________________

__________

Sara Nääs
Justeringsperson

Datum

