
Consensus - Medicinska fakultetens studentkår 1
Föredragningslista CSM01-2223
Mötesordförande, 2022-08-22

Consensus styrelsemöte nr 01
Verksamhetsåret 22/23 CSM01-2223

Datum: Måndag 22 Augusti

Tid: 17:30

Plats: Stigbygeln

Närvarande: Mimmi Edelman Holmkvist, Clara Brefält, Lydia Toft, Lisa Harrysson, Mikaela

Alexandersson, Alva Amrén, Sofia Luong, Marjan Baran, Tobias Asp, Filippa Alesand Lundin

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades kl. 17:29 Mimmi Edelman Holmkvist.

§2 Val av mötesordförande

Beslutades: att välja Mimmi Edelman Holmkvist till mötesordförande.

§3 Val av mötets sekreterare

Beslutades: att välja Filippa Alesand Lundin till mötets sekreterare.

§4 Val av justeringsperson tillika rösträknare

Beslutades: att välja Lydia Toft 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 17:31

§7 Adjungeringar

Punkten lämnades utan åtgärd.

§8 Anmälan av övriga frågor

Punkten lämnades utan åtgärd.

§9 Godkännande av föredragningslistan

Beslutades: att godkänna föredragningslistan med tillägg av MedFak-resan.

§10 Hälsorunda

§11 Information och meddelanden

Kort information om mötesformalia. PowerPoint av mötesformalia. Begär ordet genom

handuppräckning, ordet delas ut av mötesordförande. Ta ställning vid nästa möte om den som äger
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diskussionspunkt eller mötesordförande delar ut ordet. Kortare tid innan streck i debatten vid

styrelsemöte än diskussionsmöte. Öppen röstning.

§12 Marknadsföring

Börja presentationer imorgon (23/7). Sätta igång med marknadsföring inför MedFak-resan.

Får se hur det blir med marknadsföringsansvarig.

§13 Föregående mötesprotokoll Bilaga CSM21-2122

a. Beslutades: att lägga mötesprotokoll CSM21-2122 till handlingarna.

§14 Beslutsuppföljning

Punkten lämnades utan åtgärd.

§15 Bordlagda ärenden

Punkten lämnades utan åtgärd.

§16 Beslutspunkter

a. Bilavtal Bilaga 16a1 CSM01-2223

Bilaga 16a2 CSM01-2223

Beslutades: att godkänna bilaga 16a1 och 16a2 CSM01-2223 i sin helhet med tillägg av: “vid

återlämning av bilen bör den ha minst halv tank”.

b. Studentrepresentanter Bilaga 16b CSM01-2223

Beslutades: att godkänna bilaga 16b CSM01-2223

§17 Diskussion- och informationspunkter

a. Skyddsombud Bilaga 17a CSM01-2223

Ska finnas skyddsombud om fler än 5 anställda. Deltidare erbjuds att agera

skyddsombud. Mimmi erbjuder sig. Bordläggs till kommande beslutsmöte.

b. MedFak-resan 2023 Bilaga 17b CSM01-2223

Rör sig om 40 ytterligare platser till MedFak-resan, från 80 till 120 platser.

Fråga: Är det consensus eller skivenue som står för eventuella biljetter som inte blir

sålda?

Avbokningspolicy: skydd vid omtenta under tiden resan pågår eller två veckor efter,

kan öka efterfrågan.

Eventuellt lägga till Liu-id i anmälan för att snabbt kunna se om de är medlemmar.

c. Fattigfrukost

Projektgrupp där yttersta ansvar bör läggas på deltidare. Projektgrupp: Filippa

Alesand Lundin, Lisa Harrysson, Clara Brefält, Mimmi Edelman Holmkvist, Mikaela

Alexandersson, (Axel). Även de som inte är med i projektgruppen kommer behöva

hjälpa till under fattigfrukost. Första fattigfrukost 21a september första

medlemstorsdag i norrköping 22a september.

Projektgrupp både för Norrköping och Linköping.

d. Sektionsutbildningen
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Lydia Toft och Alva Amrén planerar sektionsutbildningen. 13e september

17:30-21:15. Heltidare matansvariga. Planeringen spikas imorgon. Zoom finns inte

som alternativ, men kan ges möjlighet till det om någon frågar. Anmälan skickas ut i

veckan.

e. Förfrågningar från olika aktörer

Eftersom vi närmar oss ett riksdagsval kan aktörer vilja komma till universitetets

lokaler och tala inför valet. Från LiUs håll är det okej att partier är på campus om de

bjuds in av en LUST-godkänd förening. Från consensus håll är alla välkomna så länge

partiet inte strider mot consensus värdegrund eller mänskliga rättigheter.

f. Konkretiseringsuppföljning

De som inte deltog i konkretiseringen har fått en komplettering som innebar tillägg av

aktivitet/åtgärd. Allas namn bör finnas med i kolumnen med ansvariga.

§18 Övriga frågor

Punkten lämnades utan åtgärd.

§19 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är måndag 29/8 kl. 17:30.

Nästa diskussionsmöte är måndag 5/9 kl. 17:30.

§20 Utvärdering av dagens möte

Mötet utvärderades.

§21 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 19:22.

______________________ _______ ______________________ _______

Mötesordförande Datum Mötessekreterare Datum

______________________ _______

Justeringsperson Datum


