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Styrelsemöte    
 

 
 

 

 
 

Styrelsemöte  
 

Styrelsemöte Verksamhetsår 2009/2010 

Datum: 24:e november  

Tid: 17.15 – 19.00 

Plats: Kårhus Örat 

Kallade: Consensus styrelseledamöter 

Sektionsordförande 

Handläggare 

Arbetsgruppsutvecklare 

Sakrevisor 

 

01. Mötets öppnande 

Mikael Strid förklarar mötet öppnat. 

 

02. Val av mötessekreterare 

Rebecca Andersson valdes till sekreterare. 

  

03. Val av justeringsperson 

Johanna Hedström valdes till justeringsperson. 

 

04. Mötets behöriga utlysande 

Mötet anses behörigt utlyst. 

 

05. Justering av röstlängd 

Närvarande: Johanna Hedström, Mikael Strid, Jana Andersson, Rebecca Andersson, Erika Bergman, 

Cecilia Stahre, Emma Holmqvist Sköld 

Jana Andersson utjusteras efter punkt 12 Rapporter och meddelanden presidiet. 

Jana Andersson injusteras vid punkt 14.2 Bolagisering av Kårservice.  

 

06. Adjungeringar 

Kajsa, Elisabeth och Tomas från psykologprogrammet, termin 5, inadjungeras med full närvaro- samt 

yttranderätt. 

 

07. Anmälan övriga frågor 

Frågor angående Örat, julevent, luciafika, Projektet samt utbetalning av arvode anmäldes. 

 

08. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes med tillägg av de fem övriga frågorna. 
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09. Fastställande av föregående mötesprotokoll 

Protokollet är justerat men ej påskrivet. Frågan lämnas utan åtgärd. 

 

10. Beslutsuppföljning 

Frågan lämnades utan åtgärd då inga beslut föreligger. 

 

11. Bordlagda frågor 

Inga bordlagda frågor föreligger 

 

12. Rapporter & meddelande presidiet 

Jana: Möte med ansvariga faddrar, utbildningen är den 5/12. Jana efterfrågar diskussionsledare mellan 

13:00 – 15:00 denna dag. Nyhetsbrevet ska ut i början av december, det finns många nyheter redan idag 

och mallen är klar. Jana vill att någon ska fixa in info i den mall som finns. Jana kommer att jaga på de 

som ska lämna in information. Jana har börjat jobba med tacksittningen, den 14/12 är datumet som gäller. 

Ingen inbjudan har gått ut ännu. Det kommer att bjudas på mat och dryck i vanlig ordning. 

Rebecca: Diskussion med Medical Biosciences angående problematiken med bland annat plagiarism på 

programmet. De lösningar som presenterat sig är basgruppshandledare i alla kurser samt att de 

introduktionskurser som ges görs om så de blir bättre. Rebecca för en diskussion med Margareta 

Bachrach-Lindström samt Torbjörn Ledin angående venprovtagning på kurskamrater, något som tillåts på 

läkarprogrammet men ej på sjuksköterskeprogrammet. 

Mikael: Ansökan om att vara studentkår har skickats ut till LiU. Mikael ska träffa UmU i 

samverkansgruppen med LiU imorgon den 25/11 på Arlanda. 

 

13. Rapporter & meddelande övriga 

Inga rapporter sen senast 

 

14. Propositioner till FUM 

14.1 Medlemskap i Consensus i framtiden Bilaga 1 

Diskussion och redaktionella ändringar. 

Beslut: Propositionen godkändes efter genomförda ändringar. 

14.2 Bolagisering av Kårservice  Bilaga 2 

Diskussion och redaktionella ändringar, Mikael föredrar de ändringar som de övriga kårerna har 

inkommit med. 

Beslut: Propositionen godkändes efter genomförda ändringar. 

14.3 Prioritering i Kårservice verksamhet Bilaga 3 

Redaktionella ändringar. 

Beslut: Propositionen godkändes efter genomförda ändringar. 

14. 4 Budgetrevidering  Bilaga 4, 5 

Diskussion och redaktionella ändringar. Det föreslogs att kåravgiften vt 2010 ska vara 210 SEK 

samt att höja sektionsbidraget vt 2010 till 50 SEK per helårsstudent. 

Beslut: Beslut togs att revidera medlemsavgiften vt 2010 i budgetrevideringen till 210 SEK samt 

sektionsbidraget vt 2010 till 50 SEK/helårsstudent. Presidiet får i uppdrag att genomföra dessa  
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förändringar samt vissa redaktionella ändringar i budgetrevideringen. Presidiet ska även lägga till ett 

stycke i budgetrevideringspropositionen om förändringen i sektionsbidraget. 

       

15. Övriga frågor 

 15. 1 Örat  

Erika uppmärksammar att Café Örat inte borde servera torsk, detta har även uppmärksammats av en 

student. Jana tar detta till caféet. 

15. 2 Juleventet  

Eventet ska skjutas upp till den 15/12 klockan 11:30 – 13:30. Förslaget kom upp att vara utomhus 

och detta gillades av alla. Emma kommer att arbeta med detta.  

15.3 Luciafika  

MF-kören kommer och uppträder, sjuksköterskesektionen kommer att komma in på Örat vid 14:30. 

Mer detaljerad planering diskuteras på nästa möte. 

15. 4 Projektet 

Rebecca informerar om Projektet som kommer hit till den 6 – 8/12. Styrelsen uppmanas att öppna 

för att erbjuda sovplats till de hitresande deltagarna samt att deltaga i mötet när det passar. 

15.5 Utdelning av arvoden 

Styrelseledamöternas arvoden kommer att delas ut i januari (december för Johanna) 

 

16. Mötets avslutande 

Mikael Strid förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

_________________________ _______________________ ___________________ 
Rebecca Andersson, sekreterare Johanna Hedström, justerare Mikael Strid, ordförande 


