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Protokoll för Consensus Styrelsemöte

Datum: 29e augusti 2006

Tid och plats: 16.45 på Örat

Närvarande:

Kårordförande

Vice Kårordförande med studiesocialt ansvar

Vice Kårordförande med utbildningsansvar

Sekreterare- och informationsansvarig

Mångfaldsutskottets ordförande

Kandidat till internationellt ansvarig

Doktorandombud

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordförande Sara Bergqvist

2. Val av justeringsperson

Till justeringsperson väljs Sara Börjesson

3. Ev adjungeringar

Inga adjungeringar

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns av alla närvarande.

5. Föregående mötesprotokoll

Inga tidigare mötesprotokoll att följa upp.

6. Beslutsuppföljning

Inga tidigare beslut att följa upp.
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7. Rapporter och meddelanden

7.1 Från presidiet

Under sommaren har det arbetats fram ett nytt mottagningsavtal med fakulteten gällande de pengar kåren 

får för att ordna aktiviteter för de nya studenterna. Budgeten för Consensus 06/07 var upplagd efter att 

detta förslag skulle gå igenom och vi är mycket nöjda att överenskommelse kunde ske.

Den nya informationsfoldern som arbetats fram under sommaren visades upp på mötet. Den har nu 

delats ut till alla nya studenter som en presentation av kåren. Tanken är att uppgiften att framställa och 

uppdatera denna folder kommer att falla på informationsutskottet när detta startats upp ordentligt.

Beslut har tagits att även studenterna ska ha centralt arbetsmiljöombud (CAMO). Dessvärre hoppade 

HUs studentrepresentant av i början av projektet, men det arbetas på att skaffa en ny representant.

Saker som kommer hända under hösten är blad annat fortsatt samarbete med andra kårer inom MOVIS 

och Projektet, samt deltagande i alkoholkonferenser i samband med vår nya policy.

7.2 Från övriga styrelseledamöter

Det berättades kort om att mångfaldsutskottet kommer att ordna debatter och utfrågningar inför 

riksdagsvalet.

8. Diskussion och beslut: Remissvar Institutionsutredningen

Det lagda förslaget gick ut på att de tre nya institutionerna skulle ges samma förutsättningar samt att de 

ska bli så jämnstarka som möjligt. Några ändringar gjordes och med dessa röstades förslaget igenom av 

styrelsen.

9. Äskande: Holgerspexet

Holgerspexet äskar om 5000kr mot att Consensus får åtta biljetter till en av föreställningarna. Tidigare år 

har Holgerspexet fått 3000kr beviljat mot att Consensus fått biljetter till hela FUM. Vi beviljar som 

tidigare år 3000kr mot biljetter till FUM.
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10. Motion: LFG

LFG äskar 10000 av de tre kårerna tillsammans. Detta avslås eftersom få HU-studenter går på, eller ens 

känner till balen.

11. Diskussion: Rutiner för det kommande året

Rapporter och meddelanden ska skickas ut varannan vecka till styrelsemailen för att vi ska kunna följa 

varandras arbete och spara tid på möten genom att slippa genomgången av detta på mötestid. Jämna 

veckor kommer någon typ av möte äga rum, antingen som middag eller fika. Vartannat av dessa möten 

kommer att vara styrelsemöte där det förs protokoll. För att få in den sociala biten bestämdes det att även 

fortsättningsvis kommer det vara styrelseluncher på torsdagar för dom som kan närvara.

12. Diskussion: Consensus mottagningsmiddag och Kalas-mottagningen

Consensusmiddagen äger rum den 30/8 och Kalasmottagningen den 6/9. Styrelsen är bjuden vid båda 

tillfällena och biljetter till Kalasmottagningen delas ut till de som är på mötet.

13. Diskussion: Qurators-, FUM- och sektionsstyrelseutbildning

Quratorsutbildningen är ikväll den 29 augusti. FUM och Sektionsutbildningen är samma helg, den 16-17 

september.

14. Diskussion: FUM 060921

Kandidaten till internationellt ansvarig ska officiellt röstas in i styrelsen.

15. Diskussion: Rimforsa Internat

Fortsättning på tidigare utbildning av de olika kårerna. Den tidigare utbildningen var väldigt bra och det 

rekommenderas att så många som möjligt följer med trots att det ligger mitt i en skolvecka. Meddela så 

snart som möjligt om du kan följa med.  

16. Diskussion: Styrelsehelg och VP-konkretisering

Obligatorisk för styrelsen. Boende och resa är helt gratis men vi kanske kommer behöva lägga lite pengar 

för mat. Äger rum helgen den 22-24 september.
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17. Höstens första nyhetsmail

Nyhetsmailet går iväg varannan vecka. Så snart du vet vilken information du vill ha ut mailar du en 

kort text till soi@consensus.liu.se. Det första mailet går iväg så snart som möjligt. Saker som ska tas upp 

i det är vart man kan beställa nya kåravgifts-avier, att LiU-kort ordnas hos DO Björn och att caféet söker 

cafévärdar.

18. Nästa möte

Information om höstens möten kommer skickas ut så snart som möjligt till styrelsemailen.

19. Övriga frågor

Theo Bodin började under sin tid som ordförande ett projekt med att ordna gratis cykelhjälmar till alla 

studenter på HU. Han håller fortfarande på med detta och ska den 30 augusti åka till Stockholm för att 

driva projektet. Av denna anledning har han äskat pengar för tågbiljetterna, summa 1050kr. Styrelsen 

godkänner denna summa.

Regelbundet kommer olika remisser från SFS, Sebastian sållar bland dessa och vidarebefordrar dessa till 

de olika utskotten. 

20. Mötets avslutande

Mötet avslutas av ordförande Sara Bergqvist.

________________________________________________________

Sara Bergkvist, Ordförande

________________________________________________________

Sara Börjesson, Justeringsperson

________________________________________________________

  Stina Falk, Sekreterare
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