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Consensus styrelsemöte nr 20
Verksamhetsåret 21/22 CSM20-2122
Datum:
Måndag 16 april
Tid:
17:38 - 18: 45
Plats:
Stigbygeln och Digitalt, via Zoom
Närvarande: Linus Ohlsson, Jannice Bygdén, Tilda Jalakas, Isabelle Arnberg, Jolanda Saxfors,
Marjan Baran, Nicholas Lindqvist, Julia Karlsson, Emil Linnér, Jack Tarakijan
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnades kl. 17:38 av Julia Karlsson.

§2

Val av mötesordförande
Beslutades: att välja Julia Karlsson till mötesordförande.

§3

Val av mötets sekreterare
Beslutades: att välja Jannice Bygdén till mötessekreterare.

§4

Val av justeringsperson tillika rösträknare
Beslutades: att välja Jack Tarakijan 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 kl. 17:40.

§7

Adjungeringar
Punkten lämnades utan åtgärd.

§8

Anmälan av övriga frågor
“Äskning från KirALiu” anmäldes som övrig fråga. Frågan behandlas under punkt 18 a.
“Nominering av ledamot i SQC” anmäldes som övrig fråga. Frågan behandlas under

punkt 18 b.
“Medfakresan 2023” anmäldes som övrig fråga. Frågan behandlas under punkt 18 c.
“Ekonomisk uppdatering” anmäldes som övrig fråga. Frågan behandlas under punkt
18 d.
§9

Godkännande av föredragningslistan
Beslutades: att godkänna föredragningslistan med tillägg av övriga frågor
enligt §8.
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§10

Information och meddelanden
Information kring Kåraktivas 2023.

§11

Projektgruppen
Punkten lämnades utan åtgärd.

§12

Marknadsföring
Information kring Consensus marknadsföring.

§13

Föregående mötesprotokoll
Beslutades: att lägga mötesprotokoll CSM19-2122 till handlingarna.

§14

Beslutsuppföljning
Punkten lämnades utan åtgärd.

§15

Bordlagda ärenden
Punkten lämnades utan åtgärd.

§16

Beslutspunkter
Punkten lämnades utan åtgärd.

§17

Diskussion- och informationspunkter
a. Granskning av kostnader för VFU
Bilaga 17a CSM20-2122
Dokumentet diskuteras och förslag på revideringar behandlas. Detta dokumentet
kommer sedan att lyftas till utbildningsnämnden, utbildning och kompetensrådet
samt studentledningsrådet VT 2022.

§18

Övriga frågor
a. Äskning från KirALiu

Bilaga 18a CSM20-2122

Beslut: att godkänna äskningen från KirALiu med ett belopp upp till 850 kr mot ekonomisk
redovisning. Styrelsen välkomnar äskningen i sin helhet och uppmuntrar föreningen att äska återigen
under nästkommande verksamhetsår. Något som kan förbättra möjligheterna är att mäta statistik på
deltagarna.
b. Nominering av ledamot i SQC
Beslut: Att nominera Tilda Jalakas till ledamot i SQC för verksamhetsåret 2022-2023.
c. Medfakresan 2023
Styrelsen diskuterar förslag på Medfakresan 2023 efter återkoppling från fullmäktige.
d. Ekonomisk uppdatering
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Information kring ekonomiskt läge.
§19

Nästa möte
Nästa diskussionsmöte är måndag 23 maj kl. 17.30.
Nästa styrelsemöte är måndag 13 juni kl. 17.30.

§20

Utvärdering av dagens möte
Mötet utvärderades.

§21

Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 18:45.
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