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Föredragningslista FUM05

Fullmäktigeordförande, 2022-03-10

Föredragningslista Consensus fullmäktigemöte nr 5
Verksamhetsåret 21/22

Datum: Torsdag 17 mars 2022

Tid: 17:30 - 22:00 (maxtid)

Plats: Campus US, Belladonna

Kallade: Fullmäktiges ledamöter och suppleanter

Consensus styrelse och handläggare

Valberedningens ordförande

Sektionsordföranden

Sakrevisorer

§1 Mötets öppnande

§2 Val av mötesordförande

§3 Val av mötets sekreterare

§4 Val av justeringsperson tillika rösträknare

§5 Mötets behöriga utlysande

§6 Frånvaro och anmälan av suppleanter

§7 Justering av röstlängden

§8 Adjungeringar

§9 Anmälan av övriga frågor

§10 Fastställande av föredragningslistan

Consensus Kontakt Besöks-/postadress
Medicinska fakultetens studentkår

Org. 822003-1564

fumpresidiet@consensus.liu.se

www.consensus.liu.se

Kårhuset Örat, US, ingång 73

581 85 Linköping
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§11 Föregående mötesprotokoll

§12 Information från styrelsen

§13 Interpellationer/enkla frågor

Sista dag att skicka in interpellation till ko@consensus.liu.se (med kopia till

fumordf@consensus.liu.se) är senast tre dagar före mötet. Dessa besvaras muntligen av

styrelsen under mötet.

§14 Beslutsuppföljning

§14.1 Beslut per capsulam Bilaga 1

§15 Bordlagda ärenden

§16 Beslutspunkter

§16.1 Val av Consensus förtroendevalda verksamhetsåret 22/23 Bilaga 2

§16.1.1 Val av fullmäktigeordförande

§16.1.2 Val av vice fullmäktigeordförande

§16.1.3 Val av fullmäktiges sekreterare

§16.1.4 Val av kårordförande

§16.1.5 Val av vice kårordförande

§16.1.6 Val av utbildningsutvecklare

§16.1.7 Val av studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar

§16.1.8 Val av studiesocialt ansvarig med arbetsmiljöansvar

§16.1.9 Val av medlems- och studentrepresentantansvarig

§16.1.10 Val av kårstyrelsens övriga ledamöter (3 st)

§16.1.11 Val av kårstyrelsens mötesordförande

§16.1.12 Val av marknadsföringsansvarig

§16.1.13 Val av caféchef

§16.1.14 Val av pubchef

§16.1.15 Val av projektledare för Consensus arbetsmarknadsmässa

§16.1.16 Val av ekonomisk revisor

§16.1.17 Val av sakrevisor samt personlig suppleant till denna

§16.2 Mandatfördelning Consensus fullmäktige 22/23 Bilaga 3

§16.3 Entledigande ledamot valberedningen Bilaga 4
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§16.4 Revidering av policy systematiskt arbetsmiljöarbete Bilaga 5-7

samt Consensus arbetsordning

§16.5 Entledigande ledamot valberedningen Bilaga 8

§16.6 Entledigande ordförande valberedningen Bilaga 9

§17 Diskussionspunkter

§18 Övriga frågor

§19 Nästa möte

§20 Mötets avslutande


