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Protokoll Consensus styrelsemöte 

 

Styrelsemöte 9 Verksamhetsår 2009/2010 

 

Datum: 18:e maj 2010 

Tid: 17.15 – 19.15 

 

Plats: Kårhus Örat; Beslutet 

 

Närvarande: Johanna Hedström, styrelsen 

 Mikael Strid, styrelsen 

 Rebecca Andersson, styrelsen 

 Erika Bergman, styrelsen 

 Cecilia Stahre, styrelsen 

 Emma Holmquist Sköld, styrelsen 

 Albertin Vanhainen, Norrköpingsansvarig 

  

 

Punkt 01. Mötets öppnande 

  Mikael Strid förklarar mötet öppnat. 

 

 02. Val av mötessekreterare 

  Rebecca Anderson valdes till sekreterare 

 

 03. Val av justeringsperson 

  Erika Bergman 

 

 04. Mötets behöriga utlysande 

  Mötet anses behörigt utlyst 

 

 05. Justering av röstlängd 

  Röstlängden fastställdes till sex (6) personer. 

 

 06. Adjungeringar 

  Inga adjungeringar föreligger 

 

 07. Anmälan övriga frågor 

Tillägg av 161. Sskadats logotyp, 16.2 Rock sensation samt 16.3 

Presidiebeslut 

 

 08. Fastställande av dagordning 

Ersättning av punkt 14.6 Sektionsavtal med punkt 14.6 Modell för 

sektionsbidrag. Föredragningslistan fastställdes med denna ändring. 
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 09. Fastställande av föregående mötesprotokoll 

Protokollen är justerades och dokumenten lägges till 

handlingarna. 

 

10. Beslutsuppföljning 

Punkten lämnas utan åtgärd då inga beslut föreligger. 

 

11. Bordlagda frågor 

Punkten lämnas utan åtgärd då inga bordlagda punkter föreligger.  

 

12. Rapporter & meddelande presidiet 

  

Meddelar Mikael att 

Antagningstalen för läkarprogrammet ht 2010 samt vt 2011 reviderades till totalt 88 

studenter under fakultetsstyrelsens sammanträde 18/5 

  

Kommunen lämnar ett  bidrag till Consensus verksamhetsåret 10/11 på 150 tkr. 

  

Meddelar Rebecca att 

Consensus nya hemsida är under full konstruktion och styrelsen uppmanas att besöka den 

(www.consensus.liu.se/wordpress), publicera innehåll samt att inkomma med synpunkter till 

Rebecca. 

  

En undersökning av studenternas synpunkter på två examinerande moment (skriftlig 

salstentamen samt VFU) pågår.  

 

13. Rapporter & meddelande övriga 

  

Meddelar Johanna att 

Styrelseledamöternas del i verksamhetsberättelsen är i princip klar, den utkommer via mail 

och ledamöterna uppmanas att inkomma med förslag på ändringar/tillägg. 

 

14. Proposition     

   

 14.1 Ändamål Consensus stadga    

Styrelsen fastställer propositionen (se protokollsbilaga 1) och presenterar denna för 

fullmäktige. 

 

 14.2 Stadgeändring Consensus stadga    

Styrelsen fastställer propositioner med en del ändringar under sittande möte (se 

protokollsbilaga 2) och presenterar detta som förslag till beslut för fullmäktige. 

 

14.3 Verksamhetsplan 2010/2011    

Styrelsen fastställer propositionen med en del ändringar unders sittande möte (se 

protokollsbilaga 3) och presenterar detta som förslag till beslutför fullmäktige. 

 

   

http://www.consensus.liu.se/wordpress
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14.4 Gemensam sektionsavgift    

Styrelsen fastställer propositionen (se protokollsbilaga 4) och 

presenterar denna för fullmäktige. 

   

14.5 Budget 2010/2011     

Styrelsen fastställer propositionen med en del ändringar under i sittande möte (se 

protokollsbilaga 5 och 11) och presenterar detta som förslag till beslut för fullmäktige. 

 

14.6 Modell för sektionsbidrag   

Styrelsen fastställer propositionen med en del ändringar under sittande möte (se 

protokollsbilaga 6) och presenterar detta som förslag till beslut för fullmäktige. 

 

14.7 Utbetalning NSI     

Styrelsen fastställer propositionen med en del ändringar under sittande möte (se 

protokollsbilaga 7) och presenterar detta som förslag till beslut för fullmäktige. 

 

14.8 SLOSS      

Styrelsen fastställer propositionen med en del ändringar under sittande möte (se 

protokollsbilaga 8) och presenterar detta som förslag till beslut för fullmäktige. 

 

16. Övriga frågor 

16.1 Sskadats logotyp 

Styrelsen fastställer propositionen med en del ändringar under sittande möte (se 

protokollsbilaga 9) och presenterar detta som förslag till beslut för fullmäktige. 

 

16.2 Rock sensation 

Styrelsen fastställer propositionen (se protokollsbilaga 10) och presenterar detta som förslag 

till beslut för fullmäktige. 

 

16.3 Presidiebeslut 

Styrelsen fastställer de tre presidiebeslut som föreligger (se protokollsbilaga 11)  

 

17.  Mötets avslutande 

 Mikael Strid förklarar mötet för avslutat. 

 

 

 

 

 

_________________________  _________________________  _________________________ 
Rebecca Andersson, sekreterare Erika Bergman, justerare Mikael Strid, ordförande 
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Proposition    

 

 

Ändamålsändring 
 

Kårobligatoriets avskaffande leder till organisationsförändringar för Consensus. För att ändamålet i 
Consensus stadgar skall kunna ändras från en obligatorisk sammanslutning till en frivillig sammanslutning 
krävs det stadgeändringar.  
 
Härav föreslår Consensus styrelse med utgångspunkt från 16:3 i Consensus stadga 
 
att: stryka hela stycket ”16:2 Ändring i kårens ändamål” i Consensus stadgar med förmån för  

 
”16:2 Ändring i kårens ändamål För ändring i fakultetskårens ändamål krävs det dels att samtliga sektionsstyrelser 
instämmer i förslaget, dels att beslut fattas med 5/6 majoritet av antalet tillsatta ledamöter, dock minst 15”
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Proposition    

 

 

Stadgeändring 
 

Kårobligatoriets avskaffande leder till organisationsförändringar för Consensus. För att Consensus stadgar 
skall stämma överens med Consensus verksamhet så krävs uppdatering av Consensus stadga.  
 
Med detta som bakgrund föreslår Consensus styrelse 
 
att: fastställa Consensus reviderade stadgarna enligt bilaga Consensus stadga 
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Consensus stadgar 

 

 

 

 

 

 

Antagna 1998-05-16 

Reviderade 2010-05-25
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Protokollsbilaga 2 

 
  

 

Kapitel 1   Ändamål 
 

1:1 Benämning  Hälsouniversitetets Fakultetskår skall benämnas ”Consensus - 

 Hälsouniversitetets Studentkår”. 

 

1:2 Ändamål  Fakultetskåren vid Hälsouniversitetet är en frivillig ideell 

 sammanslutning av individer med koppling till Hälsouniversitetet.

 Fakultetskårens främsta ändamål är att främja medlemmarnas studier

 och vad därmed äger sammanhang. Utöver det skall fakultetskåren främja 

samtliga studenters studier 
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Kapitel 2   Medlemskap 
 

2:1 Medlemskap  Som registrerad student vid Hälsouniversitetet i Linköping har 

 studenten rätt att bli fullvärdig medlem. Detta medlemskap innebär även

 medlemskap i den sektion som är kopplad till utbildningsprogrammet.

 Som icke registrerad student vid Hälsouniversitetet finns möjlighet till

 ett stödmedlemskap. (se 2:4) 
   

2:2     Skyldighet  Att betala, av fullmäktige, fastställd kår- och sektionsavgift. 

 

   Medlem skall erlägga fastställd terminsavgift. Terminsavgift fastställs av 

fullmäktiges budgetmöte. 
 

2:3 Rättigheter  Varje medlem äger rätt att deltaga vid fullmäktiges sammanträde. 

 Medlem, utom stödmedlem, äger rätt att deltaga i val av fullmäktige

 -ledamöter. Varje medlem är valbar till förtroendeposter inom kåren med 

de undantag som anges i denna stadga. Medlem äger rätt att få 

interpellation eller motion behandlad av fullmäktige. 

 

   Varje medlem äger rätt att ta del av kårens protokoll och övriga 

 handlingar, som ej omfattas av sekretess, eller berör kårens arbete med

 externa motparter, under pågående förhandling eller tvist. 

 

   Varje medlem äger rätt att åtnjuta de medlemsförmåner som 

 fakultetskåren erbjuder sina medlemmar. 

 

2:4    Stödmedlemskap Som icke registrerad student vid Hälsouniversitetet i Linköping har 

   person eller juridisk person med koppling till Hälsouniversitetet 

rätt att   bli stödmedlem i fakultetskåren. Detta medlemskap kan vid 

önskemål    innebära stödmedlemskap i en av fakultetskårens sektioner 

2:5    Stödmedlems skyldighet Att minst betala, av fullmäktige, fastställd kår- och sektionsavgift 

 

2:6 Stödmedlems rättighet Varje stödmedlem äger rätt att deltaga vid fullmäktiges sammanträden.
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Kapitel 3   Hedersmedlem 
 

3:1 Hedersmedlem  Till hedersmedlem kan kåren kalla person som synnerligen främjat kårens 

intressen och strävanden. Hedersmedlem ska vara befriad från att erlägga 

medlemsavgift. 

 

3:2 Process  Utnämnande av hedersmedlem går till på följande sätt: 

    1. Minst 20 kårmedlemmar undertecknar en skrivelse till kårstyrelsen,

    där person föreslås till hedersmedlem, med motivering. 

 2. Ärendet anmäls på ett fullmäktigesammanträde och bordläggs. 

 3. Vid nästa fullmäktigesammanträde upptas skrivelsen till  beslut. Om

 skrivelsen antas av fullmäktige med minst 2/3 majoritet kallas personen

 officiellt som hedersmedlem. 

 

 Hedersmedlem kan fråntas sitt medlemskap genom beslut i två på varandra 

följande fullmäktigesammanträden med 2/3 majoritet. 
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Kapitel 4   Organisation och verksamhetsår 
4:1 Organisation  Kårens verksamhet utövas på nedan stadgat sätt genom 

 

  1. fullmäktige 

  2. valberedning 

  3. kårstyrelsen 

  4. handläggare 

  5. sektionsordförandemöte 

  6. utskott 

  7. utvecklarmöten 

  8. arbetsgrupper 

  9. sektioner/valkretsar 

  10. funktionärer och tjänstemän 

  11. kårens revisorer 

 

 Punkt 1-8 ovan utgör Consensus centrala organisation. 

 

4:2  Styrdokument  Fakultetskåren har fem stycken styrdokument som reglerar dess 

 verksamhet och åsikter.  

   Dessa är: 

    1. Stadgar 

    2. Åsiktsdokument 

    3. Policydokument 

    4. Budget 

    5. Verksamhetsplan 

    

   Fakultetskårens stadgar är överordnade de övriga fyra styrdokumenten. 

 

4:3 Verksamhetsår  Kårens verksamhetsår infaller under tiden 1 juli till 30 juni 

 nästkommande kalenderår. 
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Kapitel 5   Fakultetskårens fullmäktige 
 

5:1 Befogenheter  Fullmäktige är fakultetskårens högsta beslutande organ. 

 

5:2 Sammansättning  Fullmäktige består av 29 ledamöter. Fullmäktiges ledamöter är valda av

 sin valkrets men skall verka för hela fakultetskårens bästa. 

 

5:3 Mandattid  Fullmäktiges mandattid löper under tiden 1 juli till 30 juni

 nästkommande kalenderår. Mandat som vid ett fullmäktigesammanträde

 ej är tillsatt räknas ej med i fullmäktiges totala antal mandat. Sker fyllnadsval 

åligger det sektionsordförande att rapportera detta till kårstyrelsen, senast sju 

(7) dagar innan nästa fullmäktigesammanträde. Detta mandat kommer 

då att räknas som tillsatt.  

 

5:4 Ledning av  Fullmäktigesammanträden leds av fullmäktiges Qurator. 

 sammanträden  Vid Qurators frånvaro leds sammanträdet av Pro Qurator. Vid Qurators

 och Pro Qurators frånvaro leds sammanträdet av en av de två vice

 kårordförande med en av fullmäktiga vald, temporär bisittare. Om Qurator, 

Pro Qurator samt de två vice kårordförande är frånvarande väljer 

fullmäktige temporär sammanträdesordförande. Vid frånvaro av

 fullmäktiges sekreterare utser fullmäktige en temporär sekreterare. 

 

5:5 Kallelse till  Fullmäktige sammanträder på kallelse av Quratorn. Dag och tid 

 fullmäktige-  fastställs av kårstyrelsen. Preliminär föredragningslista upprättas av  

 sammanträde  Qurator. 

  

   Kallelse till ordinarie fullmäktigesammanträde, samt preliminär 

föredragningslista, skall tillställas fullmäktiges ledamöter, 

kårstyrelseledamöter, sektionsordförande, revisorer samt valberedningens 

ordförande minst tre veckor före sammanträdet. Samtidigt skall kallelsen 

delges kårens medlemmar på vederbörliga anslagstavlor, samt på kårens 

hemsida. 

 

   Slutgiltigt förslag till föredragningslista med beslutsunderlag, propositioner, 

motioner inkl. styrelsens motionssvar samt övriga för fullmäktige aktuella 

handlingar skall tillställas fullmäktiges ledamöter, kårstyrelseledamöter, 

sektionsordförande, revisorer samt valberedningens ordförande senast sju 

dagar före fullmäktigemötet. 
 

5:6 Qurators  Det åligger Qurator: 

 åligganden    att tillse att stadgeenlig kallelse till ordinarie respektive extra 

  fullmäktigesammanträde sker enligt denna stadga. 

 att opartiskt leda fullmäktiges sammanträden. 

 att tillse att stadgar, budget, protokoll, verksamhetsplan samt övriga

 nödvändiga handlingar finns tillgängliga vid sammanträdet. 

 att tillse att det till varje punkt som skall avhandlas finns en 

 föredragande person. 

 att tillse att fullmäktiges ledamöter utbildas i mötesteknik och kårens

  verksamhet innan verksamhetsårets första fullmäktigesammanträde. 

att då en valkrets inte är fulltaligt representerad vid ett 

fullmäktigesammanträde, skriftligen informera ifrågavarande 

sektionsordförande om detta. 
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5:7 Fullmäktige-  Det åligger ledamot av fakultetskårens fullmäktige  

 ledamots  att närvara vid fullmäktiges sammanträden och vid förhinder tillse att  

 åligganden  en, av valkretsen utsedd, suppleant närvarar i dennes ställe. 

   att närvara vid de för fullmäktige arrangerade utbildningarna.  

   

5:8 Sammanträde  Fullmäktige skall ha minst sex sammanträden per verksamhetsår. 

 Mötena skall vara jämnt fördelade över verksamhetsåret.  

 

5:9 Extra sammanträde  Rätt att hos Qurator, skriftligen och med angivande av ärende, påkalla

 extra fullmäktigesammanträde tillkommer: 

 1. envar av kårens revisorer 

 2. tio fullmäktigeledamöter 

 3. tjugofem kårmedlemmar 

 4. styrelsen. 

 

   Extra fullmäktigesammanträde skall hållas senast tre veckor från det att

 framställan gjorts till Qurator. 

 

   Kallelse till extra fullmäktigesammanträde, jämte föredragningslista,

 utgår senast sju dagar före sammanträdet. 

 

5:10 Policymöte  Vid fullmäktiges policymöte vartannat år åligger det fullmäktige att ompröva 

fakultetskårens samtliga policybeslut. 

 

5:11 Åsiktsmöte  Vid fullmäktiges åsiktsmöte vartannat år åligger det fullmäktige att ompröva 

fakultetskårens åsiktsdokument. 

 

5:12 Granskningsmöte  Vid fullmäktiges granskningsmöte åligger det fullmäktige att: 

 1. granska kårstyrelsens berättelse över kårens verksamhet och ekonomi

  avseende föregående verksamhetsår. 

 2. fastställa vinst- och förlusträkning samt balansräkning avseende 

  föregående verksamhetsår. 

 3. behandla revisorernas berättelse över det gångna verksamhetsårets

 förvaltning. 

 4. pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs

 kårstyrelse. 

 

5:13 Höstvalmöte  Vid fullmäktiges höstvalmöte åligger det fullmäktige att för nästa

 kalenderår: 

 1. välja ordförande för fakultetskårens valberedning 

 2. välja valberedningens övriga ledamöter 

 

5:14 Budgetmöte  Vid fullmäktiges budgetmöte åligger det fullmäktige att: 

 1. fastställa verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. 

 2. fastställa kåravgift och budget för det kommande verksamhetsåret

 samt fastställa eventuella arvoden för kårens funktionärer. 

 

5:15 Vårvalmöte  Vid detta sammanträde åligger det fullmäktige att för nästa

 verksamhetsår: 

1. välja fullmäktiges Qurator 

2. välja fullmäktiges Pro Qurator  
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3. välja fullmäktiges sekreterare 

4. välja kårordförande  

5. välja två stycken vice kårordförande, varav en med utbildningsansvar och 

en med studiesocialt ansvar.  

6. välja kårstyrelsens övriga ledamöter 

7. välja tre stycken handläggare, varav en informatör, en norrköpingsansvarig 

samt doktorandombud 

8. välja två ekonomiska revisorer, varav den ene skall vara auktoriserad 

9. välja en sakrevisor samt personlig suppleant till denna 

 

5:16 Valmetod  Personval sker mot avslag. Vid av enskild fullmäktigeledamot begärd

 votering sker omröstning så som fullmäktige beslutar. 

 

5:17 Nominering  Under fullmäktiges sammanträde må ytterligare nomineringar ske av

 valbar person. 

 

5:18 Närvaro-,  Fullmäktigeledamot, eller tjänstgörande personlig suppleant, har  

 yttrande-,    närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. 

 förslags-   Kårmedlem har närvarorätt. Därutöver har fullmäktigesuppleanter, 

 och rösträtt.  revisorer med suppleanter och kårstyrelsen yttrande- och förslagsrätt

 Qurator och proqurator har yttranderätt och förslagsrätt i sakfrågor och

 ordningsfrågor.  

  

   Övriga av fullmäktige valda funktionärer och handläggare samt

 fakultetskårens arbetsgruppsutvecklare har yttrande och förslagsrätt i

 frågor som rör deras uppdrag. 

 

   Sektionsordförande för sektion med vilken fakultetskåren slutit

 utbildningsbevakningsavtal har yttrande- och förslagsrätt. 

 

   Närvarande motionär har yttrande- och förslagsrätt vid motionens

 behandling. 

 

5:19 Beslutsförhet  Fullmäktige kan fatta beslut vid stadgeenligt utlyst sammanträde. Är fler

 än hälften av ledamöterna frånvarande då beslut skall fattas skall ärendet

  bordläggas om minst en ledamot så begär. 

 

5:20 Enkel fråga  Varje kårmedlem kan skriftligen anmäla enkel 

fråga till kårordförande senast tre dagar före fullmäktiges sammanträde. På 

enkel fråga skall svar avgivas vid sammanträdet av kårordförande eller av den 

som kårordförande utser. 

 

   Fullmäktige kan vid sådan frågas behandling endast besluta om

 protokollsanteckning eller utredning. 

 

5:21 Motion  Kårmedlem kan skriftligen avge motion. Denna skall vara kårstyrelsen

 tillhanda senast fjorton dagar före fullmäktiges sammanträde. Över motion 

skall kårstyrelsen avgiva motionssvar. 

 

5:22 Ytterligare  Fullmäktigeledamot som önskar få ärende upptaget på fullmäktiges 

 ärende  föredragningslista har att anmäla detta skriftligen till Qurator senast tio

 dagar före sammanträdet. 
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5:23 Extra ärende  Vid fullmäktiges sammanträde kan beslut i sakfråga träffas endast såvida 

fullmäktige med 4/5 majoritet så beslutar.  

 

5:24 Protokoll  Vid fullmäktiges sammanträden skall föras protokoll som upptar anteckning 

om ärendets art, samtliga ställda och ej återtagna yrkanden, beslut 

samt reservationer och särskilda yttranden.  

 

5:25 Protokolls-  Protokoll justeras av fullmäktiges Qurator jämte två av fullmäktige för  

 justering  varje sammanträde särskilt utsedda justeringspersoner. 

 

5:26 Protokollets 

  färdigställande  Protokoll skall färdigställas och justeras senas innan nästkommande möte 

snarast därefter finnas tillgängligt på kårens kansli, tillställas samtliga till 

sammanträdet kallade, samt anslås på lämpliga anslagstavlor och på kårens 

hemsida. Ansvarig för att så sker är sammanträdessekreteraren. 

   

5:27 Policybeslut  Policybeslut fattas av fullmäktige i frågor med hög bärighet på kårens

 verksamhet, ekonomi eller långsiktiga inriktning. Beslut i frågan fattas

 med 2/3 majoritet av närvarande ledamöter. Policybeslut ska införas i

 fakultetskårens policydokument. 

 

5.28  Åsiktsbeslut  Åsiktsbeslut fattas av fullmäktige och bestämmer fakultetskårens ideologi. 

Beslut i frågan fattas med 2/3 majoritet av närvarande ledamöter. Åsiktsbeslut 

ska införas i fakultetskårens åsiktsdokument  
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Kapitel 6   Val/valberedning 
 

6:1 Valbarhet  Till fakultetskårens fullmäktige kan endast den väljas som är berättigad

 att deltaga i valet inom respektive valkrets, dock ej ledamot av

 kårstyrelsen för avsett verksamhetsår. 

   

   Till röstberättigad ledamot av kårstyrelsen kan endast betalande medlem

 av fakultetskåren väljas, dock ej fullmäktigeledamot av fakultetskåren

 för avsett verksamhetsår. 

 

   Därutöver kan fullmäktige välja icke-medlemmar till allt utom

 röstberättigade företrädare i externa organ. 

 

6:2 Valberedning  Valberedningen utses av fullmäktige på fakultetskårens höstvalmöte.

 Varje sektion har rätt till minst en representant i valberedningen.

 Valberedningsledamot får ej själv kandidera för något av de uppdrag

 som valnämnden har att föreslå kandidater till. 

 

6:3 Mandattid  Valberedningen väljs för ett kalenderår, från 1 januari till 31 december. 

 

6:4 Åligganden  Det åligger valberedningen: 

   att aktivt söka kandidater till de poster som fullmäktiga skall välja.  

 att upprätta förslag på kandidater till de poster som fullmäktige skall

 välja. Om oenighet råder i valberedningen kring visst förslag skall detta

 anges till fullmäktige. Förslaget skall avges i så god tid att det kan utsändas 

minst en vecka före ifrågavarande fullmäktiges sammanträde. 

 att fördela fullmäktigemandaten mellan fakultetskårens olika valkretsar. 

 

6:5 Valberedningens  Valberedningen sammanträder på kallelse av valberedningens

 ordförande. 
 sammanträde  
 

6:6 Fördelning av  Fördelning av fullmäktigemandat går till på följande sätt: 

 fullmäktigemandat  1. Varje valkrets har två grundmandat. 

   2. Övriga mandat fördelas mellan valkretsarna till dess att fullmäktige

  består av 29 ledamöter. 

   3. Fördelningen av mandat i fakultetskårens fullmäktige utföres av 

  valberedningen på särskilt valberedningsmöte senast den 31 mars. 

   4. Mandatfördelningsprotokoll skall upprättas och undertecknas av 

  valberedningens ledamöter och kopior skall tillsändas samtliga 

  sektionsstyrelser och kårstyrelsen. 

 

6:7 Fördelning av  Fördelningen av övriga mandat grundar sig på antalet medlemmar inom 

 övriga mandat  respektive valkrets den sista februari. Det åligger valberedningens 

 ordförande att från respektive utbildning inhämta dessa antal. 

 

   Mandat 1 utdelas till den valkrets som har högst medlemsantal (härefter kallat 

jämförelsetal), varefter jämförelsetalet för denna valkrets delas med 1,4. Ny 

jämförelse görs och valkretsen med högsta jämförelsetalet får mandat 2, 

varefter denna valkrets jämförelsetal delas med 1,4 osv till dess alla övriga 

mandat har fördelats. 
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Kapitel 7   Kårstyrelsen 
 

7:1 Befogenheter  Kårstyrelsen företräder fakultetskåren mellan fullmäktigesammanträden

 och handhar, i överensstämmelse med fakultetskårens styrdokument

 samt av fullmäktige fattade beslut, den omedelbara ledningen av kårens

 verksamhet. 

 

7:2 Sammansättning  Kårstyrelsen består av åtta personer. Följande ledamöter skall finnas i

 styrelsen: 

  Kårordförande 

 Vice kårordförande med ansvar för utbildningsutveckling  

 Vice kårordförande med ansvar för studiesociala frågor  

  5 stycken övriga ledamöter 

 

7:3 Sammanträden  Kårstyrelsen sammanträder på kallelse av kårordförande. Rätt att begära

 utlysande av kårstyrelsemöte tillkommer varje styrelsemedlem. 

 

7:4 Kallelse  Kallelse, föredragningslista och samtliga till mötet hörande handlingar

 skall tillhandahållas samtliga med närvarorätt minst tre dagar före 

 sammanträdet. 

 

7:5 Närvaro-,  Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt tillkommer styrelsens  

 yttrande-,  ledamöter. Om styrelsen i särskild fråga ej beslutar annorlunda gäller  

 förslags- och   följande: 

 rösträtt  Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer kårens handläggare,

 arbetsgruppsutvecklare, revisorer, valberedningens ordförande och ordförande 

i sektioner med vilka kåren tecknat sektionsavtal med. 

 

 Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer av fullmäktige eller 

  kårstyrelsen vald funktionär vid fråga som rör dennes verksamhetsområde. 

 

 Enskild kårmedlem som väckt fråga hos styrelsen äger rätt att föredra

 sitt ärende. 

 

 Kårstyrelsen kan bevilja annan person närvaro- och yttranderätt om så

 bedöms lämpligt. 

 

7:6 Beslutsförhet  Kårstyrelsen är beslutsför om fyra ledamöter, varav kårordförande eller

 vice kårordförande, är närvarande. 

 

   Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller högsta antalet röster. Vid 

lika röstetal gäller som styrelsens beslut den mening som biträdes av 

kårordförande. Vid personval skiljer dock lotten. 

 

7:7 Beslut i akut  Kårstyrelsens presidium har rätt att, med konsensus, fatta beslut i  

 fråga   brådskande ärenden då kårstyrelsen ej kan sammanträda. 

   Beslut skall anmälas på närmast efterkommande kårstyrelsemöte. 

 

7:8 Protokoll  Protokoll skall färdigställas och justeras inom två veckor från respektive

 sammanträde och snarast därefter finnas tillgängligt på kårens kansli,

 tillställas samtliga kallade och kårens Qurator, samt anslås på lämpliga
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 anslagstavlor, och på kårens hemsida. 

 

7:9 Åligganden  Det åligger kårstyrelsen 

 att bereda ärenden som skall behandlas på fullmäktiges sammanträden. 

 att inför fullmäktige ansvara för kårens ekonomi. 

 att fatta beslut om vem eller vilka som sköter kårens bokföring och 

 andra finansiella tjänster. Vem eller vilka dessa är ska meddelas

 fullmäktige på nästkommande möte. 

 att verkställa av fullmäktige fattade beslut. 

 att efter avslutat verksamhetsår upprätta verksamhetsberättelse och ekonomisk 

årsredovisning samt att föredra dessa på fullmäktiges granskningsmöte. 

att varje verksamhetsår tillhandahålla valberedningen en aktuell 

rekryteringsplan, innehållande en arbetsbeskrivning, för de poster som skall 

tillsättas av denna. 

 att inför nästkommande verksamhetsår upprätta förslag till 

 verksamhetsplan som kommande styrelse skall arbeta efter. 

 

7:10 Kårordförandes  Det åligger kårordförande: 

 åligganden  att representera kåren och föra dess talan. 

 att handha kårens stadgar och tillse att dessa är aktuella. 

 att handha kårens arkiv. 

 att tillse att kallelse, föredragningslista och övriga handlingar i samban

  med kårstyrelsens sammanträden distribueras. 

 att besluta om funktionärers resor i samband med för kåren angelägna

 ärenden. 

 att leda och övervaka arbetet inom kårstyrelsen. 

 att övervaka handläggarnas och arbetsgruppernas arbete. 

 att tillse att av kårstyrelsen fattade beslut verkställs. 

 

7:11 Övriga ledamöters   Det åligger kårstyrelsens sekreterare: 

 åligganden  att tillse att styrelsens sammanträden protokollförs, justeras, distribuera

 och hålls tillgängliga för kårens medlemmar.  
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Kapitel 8   Handläggarna 
 

8:1 Befogenheter  Handläggarna bereder inom sitt verksamhetsområden frågor som 

skallbehandlas av kårstyrelsen samt verkställer av kårstyrelsen och fullmäktige

 fattade beslut. Inom sitt verksamhetsområde har handläggarna 

rätt att bedriva egen verksamhet, då den inte strider mot styrdokument eller 

annat beslut fattat av kårstyrelse eller fullmäktige. 

 

8:2 Handläggare   Kårens handläggare är: 

   1. Doktorandombud 

   2. Norrköpingsansvarig 

   3. Informatör 

 

Kårstyrelsen kan interimistiskt tillsätta nya handläggare, och definiera 

verksamhetsområde, fram till nästa ordinarie fullmäktigesammanträde, då 

handläggarens verksamhet skall granskas och eventuellt inskrivas i 

styrdokumenten. 

 

8:3 Ansvarighet  Handläggarna ansvarar för sin verksamhet inför kårstyrelsen. 
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Kapitel 9   Sektionsordförandemöte 
 

9:1 Sammansättning  Sektionsordförandemötet består av ordförandena i fakultetskårens 

   sektioner samt kårordförande. 

 

9:2 Ändamål   Sektionsordförandemötet skall: 

    1. vara ett samverkans- och informationsforum. 

    2. fungera som stöd för kår- och sektionsordförande i deras arbete. 

   3. utgöra en referens- och beredningsgrupp för kårstyrelsen i frågor av särskild 

vikt. 

 

9:3 Sammanträden   Sektionsordförandemötet sammanträder på kallelse av kårordförande.

  Rätt att begära utlysande av sektionsordförandemöte tillkommer varje

  sektionsordförande. Sektionsordförandemöte skall hållas minst sex 

  gånger per verksamhetsår och fördelas jämt över verksamhetsåret. 

 

9:4 Kallelse   Kallelse skall utgå minst tre arbetsdagar före varje möte. 

 

9:5 Minnes-   Mötet ska föra minnesanteckningar. Dessa ska tillställas kårstyrelsen 

 anteckningar   och arkiveras hos fakultetskåren. 
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Kapitel 10  Utskotten 
 

10:1 Befogenheter   Utskotten bereder inom sitt verksamhetsområde frågor som skall 

  behandlas av kårstyrelsen samt verkställer av kårstyrelsen fattade beslut.

  Inom sitt verksamhetsområde äger utskotten rätten att fatta beslut, samt

  att verkställa fattade beslut, då detta inte strider mot styrdokument eller

  annat beslut fattat av kårstyrelsen eller fullmäktige. 

 

10:2 Utskott   Kårens utskott är: 

  1. Utbildningsutskottet 

  2. Studiesociala utskottet  

 

    Kårstyrelsen kan interimistiskt inrätta utskott, och definiera 

  verksamhetsområde, sammansättning och beslutanderätt, så länge denna

  ej inskränker på fullmäktiges beslutanderätt, fram till nästa ordinarie

  fullmäktigesammanträde, då utskottets verksamhet skall granskas, och

  eventuellt inskrivas i stadgarna. 

 

10:3 Protokoll   Vid utskottens sammanträden skall protokoll föras. Protokollen skall

  tillställas kårordföranden inom 2 veckor och arkiveras hos 

  fakultetskåren. 

 

10:4 Ansvarighet   Utskotten ansvarar för sin verksamhet inför kårstyrelsen. 

  Kårordföranden skall kallas till utskottssammanträden. 

 

10:5 Närvarorätt mm   Utskotten kan bevilja person närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. 
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Kapitel 11  Utbildningsutskottet 
 

11:1 Sammansättning   Utbildningsutskottets ordförande är Vice kårordförande med 

  utbildningsansvar. Utskottets övriga ledamöter utgörs av 

  utbildningsbevakningsansvariga i de sektioner som fakultetskåren slutit

  sektionsavtal med.  

 

   Utskottet väljer inom sig en vice ordförande, som leder arbetet vid ordförandes 

frånvaro. 

 

11:2 Åligganden   Det åligger utbildningsutskottet: 

  att samordna utbildningsbevakningsfrågor mellan sektionerna. 

  att bevaka gemensamma utbildningsfrågor. 

  att främja kunskapsutbytet mellan sektionerna. 

  att stödja kårens representanter i Linköpings universitets och 

  Hälsouniversitetets olika organ och styrelser. 

  att sprida aktuell information i utbildningsfrågor till fakultetskårens

  styrelse och respektive sektion. 

  att bereda förslag till innehåll i fakultetskårens verksamhetsplan 

 

11:3 Ansvarighet   Utskottet ansvarar inför kårstyrelsen och skall avge  

  verksamhetsberättelse över utskottets verksamhet till kårordförande. 

 

   Utskottet är ekonomiskt underställt kårstyrelsen, och har redovisningsansvar 

för ekonomiska resurser ställda till utskottets förfogande genom beslut av 

fullmäktige eller kårstyrelse. 
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 Kapitel 12  Studiesociala utskottet  
 

12:1  Sammansättning  Utskottets ordförande är Vice kårordförande med studiesocialt ansvar. 

   Utskottets övriga ledamöter utgörs av studiesocialt ansvariga i 

   fakultetskårens sektioner.  

 

12:2 Åligganden  Det åligger utskottet: 

  att samordna studiesociala frågor mellan sektionerna.  

  att bevaka gemensamma studiesociala frågor. 

 att främja kunskapsutbyte mellan sektionerna vad avser studiesocialt

 arbete. 

 att stödja kårens representanter i organ där de representerar kåren. 

 att sprida aktuell information i studiesociala frågor till kårens styrelse

 och respektive sektion. 

 att bereda förslag till innehåll i fakultetskårens verksamhetsplan. 

 

12:3  Ansvarighet  Utskottet ansvarar inför kårstyrelsen och skall avge  

  verksamhetsberättelse över utskottets verksamhet till 

 kårstyrelsen.  

 

Utskottet är ekonomiskt underställt kårstyrelsen, och har redovisningsansvar för 

ekonomiska resurser ställda till utskottets förfogande. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kapitel 13             Sektioner/Valkretsar 
 

13:1 Sektion / valkrets  Sektion är en sammanslutning av kårens medlemmar inom en eller flera

  utbildningslinjer och/eller kurser vid Hälsouniversitetet. Fakultetskåren

  knyter sektionsavtal för valkretsen med sektioner.   
   

   En valkrets består av de studenter som läser på ett utbildningsprogram och för 

utbildningsprogrammet huvudämnesspecifika kurser vid Hälsouniversitetet. 
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   En medlem äger endast rösträtt i en valkrets. Rösträtten tillfaller den

 valkrets där medlemmen läser flest poäng. 

 

13:2 Uppdelning  Följande sektioner finns: 

 Arbetsterapeutsektionen (AT) 

 Biomedicinska analytikersektionen (BMA) 

 Doktorandsektionen vid medicinska fakulteten i Linköping (Domfil)  

 Logopedsektionen (LOG) 

 Medicinska Föreningen i Linköping (MF) 

 Sektionen för Medicinsk Biologi (MedBi) 

 Sjukgymnastsektionen (SG) 

 Sjuksköterskesektionen i Linköping (SSK-L) 

 Sjuksköterskesektionen i Norrköping (SSK-N) 

 

 Fakultetskårens fullmäktige äger rätt att genom stadgeändring godkänna

 uppdelning, sammanslagning respektive upplösning av sektioner, samt

 inträde av nya sektioner. 

 

13:3 Medlemskap i  Medlemskap i sektion innebär medlemskap i fakultetskåren  
 sektion   
 

13:4  Organisation  Sektionens verksamhet skall utövas på ett demokratiskt sätt, enligt gängse 

föreningspraxis. 

   Sektionen skall styras av stadgar som skall godkännas av kårstyrelsen i

 samråd med sektionsordförandemötet. 

 

13:5 Valmöte  Det åligger varje sektion att inför nästkommande verksamhetsår anordna 

val av kårfullmäktigeledamöter samt suppleanter till dessa att

 representera sina respektive valkretsar. Rösträtten på valmötet skall regleras i 

sektionens stadgar på ett demokratiskt sätt så att rösträtt på ett direkt eller 

representativt sätt tillfaller alla kårmedlemmar som ingår i sektionens 

valkrets. 

   

   Vid frånfall av fullmäktigeledamot, träder suppleant in som ordinarie

 ledamot. Eventuellt fyllnadsval sker på det sätt valkretsen beslutat. 

 

 

13:6 Sektionsavtal  Sektionsavtal utformas inom ordförandeträffen i samråd med samtliga

 utskott. Sektionsavtalet fastslås i fullmäktige och tecknas med 

 respektive sektions ordförande. 

 

13:7  Protokoll  Beslutsprotokoll skall föras vid sektionsmöten och sektionsstyrelsemöte.

 Kopior på dessa skall tillsändas kårordförande för arkivering. 

 

13:8 Beslut  Fakultetskårens fullmäktige kan undanröja beslut fattat av sektion, som

 uppenbart strider mot kårens ändamål, mot denna stadga eller mot beslut

 fattade av fakultetskårens fullmäktige. 
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Kapitel 14  Ekonomi 
 

 

14:1 Disponibla  Kårstyrelsen beslutar om utbetalningar som skall göras i 

 medel  överensstämmelse med fastställd budget, och förfogar per

 verksamhetsår, som disponibla medel, över maximalt 5% av

 årsomslutningen. 

 

14:2 Förvaltning av  Kårens och fondernas medel skall placeras på ett etiskt försvarbart sätt.  

 medel  Förändrad sparform bestäms av fullmäktige efter förslag från styrelsen. 

 

14:3 Firmatecknare  Kårordförande samt de bägge vice kårordföranden tecknar kårens firma

  var för sig. Kårstyrelsen kan genom fullmakt tilldela enskilda eller juridiska 

personer teckningsrätt till kårens tillgångar i syfte att utföra finansiella 

tjänster. Kårstyrelsen kan även i särskilda fall utse speciell

 firmatecknare. 

 

14:4 Den ekonomiskt  Ekonomiskt ansvarige är Kårordförande fram till dess att kårstyrelsen 

 ansvariges   beslutat annorledes. 
 åliggande 

   Det åligger den ekonomiskt ansvarige  

   att tillse att löpande bokföring och ekonomisk förvaltning utförs. 

   att fortlöpande rapportera till styrelsen och fullmäktige. 

 

   Det åligger kårordförande 

   att ansvara för upprättandet av budgetförslag. 

 

14:5 Indragning av  Om sektion inte uppfyller de åtaganden som avtalats i 

 sektionsersättning  sektionsavtalet, har kårstyrelsen rätt att annullera utbetalning av 

 avtalsreglerad sektionsersättning. Vid tvist om utbetalning av

 avtalsreglerad sektionsersättning avgörs frågan slutgiltigt av Dekanus

 vid Hälsouniversitetet, eller person som Dekanus utser. 
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Kapitel 15  Revision och ansvarsfrihet 
 

15:1 Revisorer  Kårens revisorer skall vara myndiga och minst en av dessa, den så kallade 

sakrevisorn, skall vara medlem i kåren. 

 

   Revisorer kan ej inneha andra uppdrag eller vald post i kåren. 

 

15:2 Revisors  Kårstyrelse med utskott och de funktionärer som är valda av fullmäktige 

 åliggande  eller kårstyrelse granskas av sakrevisor med avseende på verksamheten

 och dess förenlighet med kårens styrdokument samt fullmäktiges beslut. 

 

 Räkenskaper och förvaltning för kårstyrelse med utskott granskas av de

 ekonomiska revisorerna. 

 

 Det åligger den ej auktoriserade ekonomiske revisorn att löpande granska 

kårens räkenskaper och redovisa brister och misstänkta oegentligheter i dessa 

inför fullmäktige. 

 

 Sektionernas verksamhet granskas av deras egna revisorer. Dessa revisorer 

avlämnar kopior på respektive revisionsberättelse till kårens revisorer. 

 

Det åligger revisorerna att senast två veckor före fullmäktiges 

granskningsmöte varje år avsluta sin granskning för föregående verksamhetsår 

och över den företagna revisionen avgiva berättelse. Sådan berättelse skall 

även innefatta yttrande i fråga om ansvarsfrihet för berörda organ och 

funktionärer. 

 

15:3 Revisors rättigheter  Revisorerna skall av styrelsen löpande tillställas protokoll och övriga

 handlingar som berör de delar av fakultetskårens verksamhet de har i

 uppdrag att granska. Bokslut och verksamhetsberättelse skall tillställas

 revisorerna senast sex veckor före fullmäktiges granskningsmöte. 
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Kapitel 16  Stadgeändring 
 

16:1 Stadgeändring  Stadgeändringsförslag lägges i form av motion eller proposition till

 fullmäktige. 

 

 Ändringsförslaget skall behandlas vid ett fullmäktigesammanträde. För

 beslut fordras minst 2/3 majoritet av antalet tillsatta mandat. 

 

16:2 Ändring av  För ändring i fakultetskårens ändamål krävs det dels att samtliga  

 kårens ändamål   sektionsstyrelser instämmer i förslaget, dels att beslut fattas med 5/6 majoritet 

av antalet tillsatta ledamöter, dock minst 15. 

 

16:3 Beslut om  Särskilda paragrafer innefattar alla paragrafer under kapitel om: 

 stadgeändring  Stadgeändring 

 för särskilda  Kårupplösning/kårsammanslagning 

 paragrafer  Undanröjande av beslut 

   Stadgetolkning 

 

   För stadgeändring krävs likalydande beslut med minst 3/ 4 majoritet vid

 två fullmäktigemöten med minst en månad emellan. 
      

   I brådskande fall kan stadgeändring göras med omedelbar verkan, ifall

 fullmäktige enhälligt bifaller den lydelse som föreslagit i propositionen,

 motionen eller styrelseyttrandet över motionen, förutsatt att det antagna

 förslaget varit fullmäktigeledamöter tillhanda minst sju dagar före mötet. 

   

16:4 Noter och   Till dessa stadgar kan fogas hänvisningar inom parentes  

 förtydliganden  samt förtydliganden i form av noter. Beslut om dessa fattas av kårstyrelsen. 
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Kapitel 17  Kårupplösning/kårsammanslagning 
 

17:1 Beslut om  Upplösning av fakultetskåren tillgår enligt följande: 

 kårupplösning  1. Kårstyrelsen lägger proposition om detta i kårfullmäktige, som bordlägger 

frågan och remitterar frågan vidare till sektionerna. Sektionerna utlyser extra 

valmöte i samtliga valkretsar. 

   2. Samtliga valmöten måste anta propositionen med minst 5/6 majoritet. 

   3. Om så sker utlyser kårstyrelsen extra fullmäktigesammanträde och öppnar 

propositionen igen. Kårfullmäktige måste med minst 5/6 majoritet av antalet 

stadgade ledamöter anta propositionen för att kåren skall anses vara upplöst. 

   4. Beslut om fördelning av likvida medel och tillgångar efter gäldande av 

utestående skulder fattas av kårfullmäktige. Tillgångarna kan dock ej gå till 

något som står i strid med kårens ändamål och intentioner. 

 

17:2 Beslut om  Fakultetskåren kan ej sammanslås med kår/organisation  

 sammanslagning  som ej tillvaratar kårens ändamål och intentioner. 

   

   Sammanslagning med annan kår/organisation tillgår enligt följande: 

   1. Kårstyrelsen lägger proposition om detta i kårfullmäktige, som bordlägger 

frågan och remitterar frågan vidare till sektionerna. Sektionerna utlyser extra 

valmöte i samtliga valkretsar. 

   2. Samtliga valmöten måste anta propositionen med minst 5/6 majoritet. 

   3. Om så sker utlyser kårstyrelsen extra fullmäktigesammanträde och öppnar 

propositionen igen. Kårfullmäktige måste med minst 5/6 majoritet av antalet 

stadgade ledamöter anta propositionen för att sammanslagning ska kunna ske. 
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Kapitel 18  Stadgetolkning 
 

19:1 Tolkning  Vid tvist om tolkningen av dessa stadgar äger fullmäktige rätt att 

 hänskjuta frågan till dekanus för Hälsouniversitetet. Intill dess dekanus

 avgjort frågan gäller kårstyrelsens tolkning. 
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Proposition    

 
 
Verksamhetsplan 2010/2011 
 
Bakgrund 
Kommande verksamhetsår kommer att innebära många nya utmaningar för Consensus organisation och för 
de som engagerar sig i organisationen. Styrelsen 09/10 har skrivit ett förslag på verksamhetsplan som har tre 
genomgående teman: marknadsföring och rekrytering av medlemmar, studenters studiesociala situation samt 
ökad samverkan med sektionerna. Samarbetet mellan sektionerna och kåren måste förstärkas på alla plan, i 
allt från utbildningsbevakning till medlemsrekrytering och synliggörande av kårens/sektionernas arbete.  
 
Även inom utbildningsbevakningsområdet måste sektionerna och kåren samarbeta ännu mer än vad som görs 
idag och detta föreslår styrelsen att det ska göras genom att en modell för återkoppling av KURT-resultaten 
tas fram som ska användas av både kåren och sektionen i sitt utbildningsbevakningsarbete. En viktigt 
utbildningspolitisk fråga som styrelsen 09/10 önskar lämna ifrån sig för nästa verksamhetsår är utbyggnaden 
av Hälsouniversitetets utbildningsprogram och konsekvenserna det får både på utbildningskvaliteten och på 
den fysiska arbetsmiljön på HU.  
 
Den studiesociala situationen för HU:s studenter är och kommer i framtiden vara ett viktigt arbetsområde för 
kåren. Under nästa verksamhetsår föreslår styrelsen 09/10 att det ska läggas extra mycket fokus på detta 
område, både genom att utreda hur studenterna på HU upplever sin studiesociala situation och hälsa, men 
också genom att ordna evenemang och höja medvetenheten för t.ex. stress och psykisk ohälsa bland 
studenterna. Styrelsen förslår också att samarbetet med Linköpings och Norrköpings kommuner ska 
formaliseras och utökas för att ge kåren större möjligheter att påverka studenternas situation i regionen. 
 
Därför föreslår styrelsen för fullmäktige… 
 
… Att anta verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2010/2011 enligt bilaga Vp 2010-2011.
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Inledning 
 

Consensus står från och med höstterminen 2010 inför flera nya utmaningar där den viktigaste att behålla 

sina nuvarande medlemmar samt rekrytera nya. Därför kommer marknadsföring få en central roll i 

styrelsearbetet. Sektionerna kommer även att få ta en större roll i rekryteringsarbetet då sektionerna och 

Consensus kommer att ha en starkare koppling till varandra. Sektionernas tillhörighet till Consensus ska 

tydliggöras för Hälsouniversitetets studenter och samarbetet mellan sektionerna och Consensus är något 

som måste fortsätta att utvecklas.  

 

Även om marknadsföringen av Consensus och sektionerna kommer vara en central del i styrelsearbetet 

kommer även fortsättningsvis bevakning och kvalitetssäkring av utbildningarna att vara kårens 

huvuduppgift. Genom större ekonomiskt stöd till sektionerna kommer större resurser att kunna läggas på 

utbildningsbevakning. Det är viktigt att Consensus uppmuntrar sektionerna till att aktivt arbeta med 

utbildningsfrågor.  

 

Tillsammans är Consensus och sektionerna starka.  Om vi samverkar på rätt sätt kan vi skapa en hög grad 

av medlems- och studentnytta. Vi får inte glömma att en grupps styrka är beroende av olikheterna inom 

gruppen och varje sektion måste arbeta på ett sätt som är anpassat utifrån dess egna förutsättningar. 
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Consensus – En kår nära dig 
 

Consensus främsta uppgift är att arbeta med utbildningsutveckling och utbildningsbevakning för 

Hälsouniversitetets studenter. Efter att kårobligatoriet avskaffas så kommer förmodligen en viss andel av 

studenterna vid Hälsouniversitetet välja att inte vara med i Consensus. Detta är givetvis olyckligt, en av 

de viktigaste anledningar till att Consensus har stor möjlighet att påverka Hälsouniversitetets och LiU:s 

ledning är, bortsett från en fantastisk kårordförande, att vi idag representerar samtliga studenter vid 

Hälsouniversitetet. Även under de tre nästkommande åren kommer Consensus att representera samtliga 

studenter vid Hälsouniversitetet. Det kommer dock att finnas en stor skillnad mot idag. Hur legitim 

Consensus som studentkår kommer till viss del mätas i hur många studenter som väljer att frivilligt vara 

med i Consensus. 

 

För att Consensus ska bibehålla sin starka ställning som studentrösten på Hälsouniversitetet, är det, under 

de tre kommande åren, medlemsrekrytering som kommer vara kärnfrågan. Om Consensus lyckas 

bibehålla en majoritet av studenterna vid Hälsouniversitetet som medlemmar är det ett bevis för att 

Consensus verksamhet är studentnära och tillför ett mervärde för studenterna på Hälsouniversitetet. Det är 

också centralt eftersom att vår legitimitet och Consensus möjligheter att påverka universitetet är starkt 

beroende av Consensus medlemsanslutningsgrad. 

 

För att underlätta arbetet med medlemsrekrytering är det ytterst viktigt att det tydligt framgår vad man 

tjänar på att vara medlem i Consensus. Både för den enskilde studenten, men även för hela 

studentgruppen på Hälsouniversitetet. För att visa Consensus verksamhet och arbetet för medlemmarna 

och studenterna är det nu viktigare än någonsin att marknadsföra sig – Syns du inte så finns du inte heller. 

Det är viktigt att visa vad vi studenter kan åstadkomma tillsammans. Inte bara i form av utveckling av 

utbildningarna eller att bevaka studenters rättigheter, men även påverka omgivande samhälle.  

 

Ny tid för Consensus kräver nya och förfinade arbetsmetoder inom hela Consensus organisation och 

verksamhet. Att arbeta i grupp och samverka är något som vi studenter vid Hälsouniversitetet är vana vid 

och det visas ständigt att det ger oss fördelar, inte bara i vårt kommande arbetsliv utan även i vår 

gemensamma organisation. Att föra sektionerna inom Consensus närmare varandra och även närmare 

Consensus centrala organisation kan bara leda till fördelar. Det centrala är att komma ihåg att vi 

tillsammans bildar en liten studentkår som har goda förutsättningar att finnas nära våra medlemmar och 

nära studenterna, alltså – en kår nära dig. 
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Mål  
 

Sektionerna och Consensus ska ha en nära samverkan och gemensammat verka för att skapa 

mervärden för medlemmarna 

 

Sektionerna skall återkommande utbildas under verksamhetsåret 

 

Det skall finnas tydliga och korta kontaktvägar för samtliga medlemmar och studenter till sektions- 

och Consensusstyrelse 

 

 

 

 

 

 
Marknadsföring 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Organisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mål 
 

Majoriteten av Hälsouniversitetets studenter ska vara medlemmar i Consensus 

 

Consensus medlemmar ska vara väl införstådda vilka fördelar och vilka förmåner ett medlemskap 

innebär 

 

Consensus ska vara lika synligt och närvarande i Norrköping såsom i Linköping 

 

Sektionerna och Consensus ska ha en nära samverkan och gemensamt synliggöras gentemot 

medlemmar och studenter 
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Glad och frisk student = Nöjd student  
 

I Nöjd Studentindex (NSI) rapporten vårterminen 2008 framkom att en stor del av studenterna vid 

Hälsouniversitetet, någon gång upplevt att stress eller psykisk ohälsa påverkat dem negativt i deras 

studier. Detta, tyvärr, i större utsträckning på Hälsouniversitetet än vid övriga fakulteter vid Linköpings 

universitet. 

  

Under våren 2010 genomfördes en ny NSI och med denna undersökning som grund kan arbetet kring 

studenters hälsa fortsätta. Consensus anser att det är viktigt att utreda anledningarna till att studenter 

känner sig stressade och de faktorer som bidrar till sämre hälsa. Vidare är det av stor vikt att Consensus 

enskilt och tillsammans med sektionerna och universitetet bedriver ett preventivt arbete för att förebygga 

stress och ohälsa bland studenterna vid Hälsouniversitetet.  

  

Det studiesociala arbetet infattar även att synliggöra kåren genom att anordna arrangemang och aktiviteter 

som riktar sig mot alla studenter. Exempel på detta kan vara Söndagsfikat och HU-balen. Viktigt att ha i 

åtanke är att Hälsouniversitetets studenter är en mycket heterogen grupp och det är viktigt att ge alla 

möjlighet att delta. En satsning på att anordna aktiviteter är en väg till att synliggöra kåren bland 

studenterna och uppmärksamma det arbete som bedrivs, samtidigt som man ger studenterna en möjlighet 

till en paus och mervärde i studierna.  

 

Ett nygammalt uppdrag som Consensus får är att ansvara för en arbetsmiljöorganisation för 

Hälsouniversitetets studenter. Detta är en ytterst viktig och avgörande faktor i hur man som student 

upplever sin studiesociala situation. Det är centralt att Consensus har en tydlig strategi och en tydlig 

verksamhet så att man på sikt kan garantera ett gott arbetsmiljöarbete för Hälsouniversitetets studenter. 

 

En stor del av vardagen är givetvis studier, men utöver det så finns det fler viktiga faktorer som påverkar 

hur nöjd man är som student. Det är viktigt att Consensus utvecklar förutsättningarna för studenterna till 

ett välfungerande vardagsliv. Till stor del ansvarar kommunen för de detaljer som faktiskt spelar roll i 

vardagslivet. Consensus bör vidareutveckla samverkan med Linköpings och Norrköpings kommun.  
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Studenters hälsa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsmiljö 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Samverkan med kommunen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mål 
 

Consensus ska utreda varför studenter vid Hälsouniversitetet upplever sig stressade samt vilka 

faktorer som bidrar till nedsatt hälsa bland studenterna. 

 

Consensus ska enskilt och tillsammans med sektionerna och universitetet bedriva preventivt arbete 

för att förebygga stress och ohälsa bland studenterna vid Hälsouniversitetet. 

 

Consensus ska anordna arrangemang och aktiviteter för studenterna som ett led i att synliggöra kåren 

samt för att ge studenterna ett mervärde i deras studier. 

 

Alla studenter ska veta vart man kan vända sig om man är i behov av hjälp, både när det gäller stress 

och psykisk ohälsa samt om man känner sig felaktigt behandlad eller har problem i sina studier.  

 

Mål 
 

Consensus ska ha en arbetsmiljöorganisation om garanterar att arbetsmiljöarbetet för 

Hälsouniversitetets studenter säkras på Campus US 

 

Consensus ska ha en strategi för hur ett långsiktigt och systematiskt arbetsmiljöarbete ska ske 

Mål  
 

Consensus ska ha konkreta förslag på arbetsområden som är relevant för samverkansprojekt mellan 

kommunen och Consensus 
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”Utveckling och utvidgning?” – Inte utan inflytande! 
 

Under verksamhetsåret 2009/2010 fullföljdes inte alla mål i verksamhetsplanen som rör de 

utbildningsanknutna delarna av Consensus verksamhet. Därför bör även nästa års styrelse jobba med 

frågan om examinerande moment och studenternas åsikter kring dessa. Denna del av verksamhetsplanen 

handlar om att ta tillvara på de resultat som framkom under den undersökning som gjordes våren 2010.  

 

Hälsouniversitetets program har generellt sett hög svarsfrekvens på KURT. Dock är det inte alltid solklart 

vad som ligger bakom de resultat som framkommer i KURT. För att Consensus ska kunna driva fram 

förändringar i programmen tillsammans med sektionerna är det viktigt att även detta kommer fram och 

kartläggs. För detta krävs det ett enkelt och smidigt sätt att samla in information samt att hitta vägar in på 

varje program där dessa synpunkter kan tas tillvara. Att ha ett gemensamt uppföljningssystem för HU:s 

kurser som ”ägs” av studenterna (via kåren och sektionerna) leder också till att studentinflytandet och 

möjligheten för alla studenter att påverka sin utbildning ökar. 

 

Hälsouniversitetet har under de senaste åren utökat antalet studenter som läser vid fakulteten, denna 

ökning är speciellt påtaglig på campus US i Linköping samt de institutioner som bedriver utbildning där 

(Institutionen för Klinisk och Experimentell medicin och Institutionen för Medicin och Hälsa). 

Utökningen har skett dels genom utvidgning av befintliga program och dels genom omflyttning av delar 

av program till campus US, men även genom start av nya program. Consensus tycker att den utvidgning 

som sker på HU är bra, men situationen på campus US (i avseende på fysisk plats och lärarresurser) 

börjar nu bli påtagligt dålig. Läkarprogrammet är också på väg att byggas ut ännu mer än i dagsläget, men 

tyvärr har inte denna planerade utvidgning lett till att fakulteten har planerat för hur de ska bereda rum 

och anställa ny personal för att ta hand om de växande studentkullarna. Consensus ser en stor risk i att 

utbildningskvaliteten blir lidande när fler studenter ska ”konkurrera” om färre lärare och mindre fysiskt 

utrymme. Därför måste Consensus arbeta med denna fråga under verksamhetsåret 2010/2011. 

 

 
 

  

Mål 
Consensus ska arbeta vidare med utvärderingsresultaten gällande examinerande moment från 

verksamhetsåret 2009/2010 

 

Consensus ska ta fram ett system för återkoppling av KURT-resultaten på Hälsouniversitetets kurser 

 

Consensus ska verka för att fakulteten tar fram en välbalanserad och genomtänkt utbyggnadsplan för 

Hälsouniversitetets utbildningsprogram och lokaler 

 



 Protokollsbilaga 4   Linköping 
 2010-05-18 

 
  

styrelsen@consensus.liu.se  Consensus - Hälsouniversitetets Studentkår   

www.consensus.liu.se  Kårhus Örat, US-området  581 83 Linköping  

 

Proposition    

 
 
Gemensam sektions- och Consensusmedlemskap 

 

Inför kommande utmaningar med att rekrytera studenter som medlemmar även i framtiden har sektionerna 
inom Consensus och Consensus diskuterat att medlemskap i sektionerna och Consensus bör slås ihop. Detta 
för att tydliggöra och befästa de starka band som finns mellan sektionerna och Consensus. Det finns många 
positiva effekter av att slå samma sektionsmedlemskap och Consensusmedlemskap. 
 
Ett gemensamt medlemskap i både sektionerna och kåren gör det enklare och tydligare för samtliga studenter 
att inse att sektionerna och Consensus är starkt sammankopplade. Sektionerna är bäst på att leverera 
medlems- och studentnytta för studenter på respektive program. Consensus styrka är att kunna agera 
övergripande och verka för en övergripande medlems- och studentnytta. 
 
Gemensamt sektionsmedlemskap och Consensusmedlemskap leder även till att en eventuell 
konkurrenssituation mellan sektion och Consensus försvinner. Det är givetvis centralt att sektionerna och 
Consensus arbetar gemensamt för att synliggöra fördelarna med att vara med i sektionen och Consensus. 
 
Förfarandet med gemensamt medlemskap innebär även en gemensam sektions- och kåravgift. Det finns flera 
fördelar med detta, man undviker att studenterna är tvungna att betala flera gånger och att bli medlemmar i 
flera olika organisationer. Genom detta undviker man eventuella konkurrensförhållande mellan sektionerna 
och Consensus. 
 
En gemensam medlemsavgift kräver inte i sig att samtliga sektionsavgifter är de samma. Dock är det 
smidigare och enklare att enas om en gemensam avgift till sektionerna. Consensus styrelse har diskuterat 
tillsammans med sektionsordförandena om en rimlig nivå för sektionsmedlemskapet. 
 
Med detta som bakgrund föreslår Consensus styrelse  
 
att: fastställa en gemensam nivå på sektionsavgiften till 30 kr för verksamhetsåret 2010/2011 
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Proposition     

 

 
Budget verksamhetsår 2010/2011 
 
Trots oklarheter inför nästkommande verksamhetsår önskar Consensus nuvarande styrelse att Consensus gör 
flera starka ekonomiska satsningar inom flera områden inom verksamheter. Bland annat föreslås ett starkt 
ökat bidrag till sektionerna, en ökning av arvoden till de förtroendevalda samt en tydligare ekonomisk 
satsning på marknadsföring av Consensus och sektionerna. Besparningsåtgärder har främst genomförts 
genom att minska kostnaderna till Kårservice och SFS. Även har bidraget till Kårhus Trappan i Norrköping 
minskat drastiskt.  
 
Under innevarande verksamhetsår har Consensus styrelse förhandlat om ekonomisktstöd med Linköpings 
universitet, fakultetsledningen för Hälsouniversitetet, linköpings- och norrköpingskommun samt andra 
presumtiva samarbetspartners. Detta har resulterat i en inkomstökning inför nästkommande verksamhetsår. 
 
Consensus styrelse har även arbetat med att på bästa sätt koppla samman budgetförslaget med förslaget till 
verksamhetsplan. I förslag till verksamhetsplan omnämns vikten av marknadsföring, starka sektioner och 
arbetet med att komma närmare samtliga studenter. 
 
Det är ytterst svårt att prognostisera andelen studenter som kommer att välja att vara medlemmar under 
nästkommande verksamhetsår. Budgeten bygger på en medlemsanslutning av 40 % dagens ca 2800 
medlemmar. Detta kan tyckas vara en djärv uppskattning. Dock anser Consensus styrelse att det finns goda 
möjligheter för att rekrytera 40 % medlemmar. Budgeten bygger även på en gemensam sektions- och 
kåravgift på 190 kr. per termin.  
 
Trots utökade intäkter och större besparningar pressenterar Consensus styrelse en underbalanserad budget. 
Totalt har Consensus 1 123 532,80 kr i fonderade medel som härstammar från avsättningar från tidigare år. 
Utöver det har Consensus 1 048 862,65 kr i kassan samt att Consensus styrelse i skrivande stund står i 
förhandlingar med Linköpings- och Norrköpings kommun om verksamhetsbidrag inför kommande 
verksamhetsår. Consensus styrelse anser att ett negativt resultat på ca 170 000 kr är försvarbart under 
kommande verksamhetsår. I ett worst case scenario misslyckas Consensus med att värva medlemmar. Det 
skulle leda till ett negativt resultat på närmare 600 000 kr. Även om det är långt ifrån eftersträvansvärt och 
Consensus ekonomiska läge skulle bli betydligt sämre skulle ändock Consensus ekonomiska situation vara 
betryggande.  
 
Med detta som bakgrund föreslår Consensus styrelse  
 
att: fastställa Consensus budget för verksamhetsåret 2010/20111 enligt blad 2010-2011 i bilaga budget
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Proposition    

 
 
Gemensam sektions- och Consensusmedlemskap 

 

Inför kommande utmaningar med att rekrytera studenter som medlemmar även i framtiden har sektionerna 
inom Consensus och Consensus diskuterat att medlemskap i sektionerna och Consensus bör slås ihop. Detta 
för att tydliggöra och befästa de starka band som finns mellan sektionerna och Consensus. Det finns många 
positiva effekter av att slå samma sektionsmedlemskap och Consensusmedlemskap. 
 
Ett gemensamt medlemskap i både sektionerna och kåren gör det enklare och tydligare för samtliga studenter 
att inse att sektionerna och Consensus är starkt sammankopplade. Sektionerna är bäst på att leverera 
medlems- och studentnytta för studenter på respektive program. Consensus styrka är att kunna agera 
övergripande och verka för en övergripande medlems- och studentnytta. 
 
Gemensamt sektionsmedlemskap och Consensusmedlemskap leder även till att en eventuell 
konkurrenssituation mellan sektion och Consensus försvinner. Det är givetvis centralt att sektionerna och 
Consensus arbetar gemensamt för att synliggöra fördelarna med att vara med i sektionen och Consensus. 
 
Förfarandet med gemensamt medlemskap innebär även en gemensam sektions- och kåravgift. Det finns flera 
fördelar med detta, man undviker att studenterna är tvungna att betala flera gånger och att bli medlemmar i 
flera olika organisationer. Genom detta undviker man eventuella konkurrensförhållande mellan sektionerna 
och Consensus. 
 
En gemensam medlemsavgift kräver inte i sig att samtliga sektionsavgifter är de samma. Dock är det 
smidigare och enklare att enas om en gemensam avgift till sektionerna. Consensus styrelse har diskuterat 
tillsammans med sektionsordförandena om en rimlig nivå för sektionsmedlemskapet. 
 
Med detta som bakgrund föreslår Consensus styrelse  
 
att: fastställa en gemensam nivå på sektionsavgiften till 30 kr för verksamhetsåret 2010/2011
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Proposition    

 

 

Utbetalning NSI-marknadsföring 
 

Under vårterminen 2010 har återigen Nöjd studentindex undersökningen genomförts. Vid den tidigare 
undersökningen låg svarsfrekvensen för LiU på 51 %. För att öka svarsfrekvensen denna gång ansåg 
universitetet att det var viktigt att höja svarsfrekvensen. För att göra detta uppdrog LiU åt kårerna att 
engagera sektionerna i marknadsföringen av NSI-undersökningen. Detta genomfördes och för sitt arbete fick 
sektionerna av universitetet 600 kr. Denna ersättning har kårerna erhållit och ansvarar för att den utbetalas till 
sektionerna.  
 
Detta ansåg Consensus styrelse som en liten summa och påtalade detta för universitetsledningen. Tyvärr var 
budget för projektet redan fastställd, men marknadsföringsposten kommer att utökas. För att visa sin 
uppskattning till sektionerna föreslår Consensus styrelse  
 
att: totalt utbetala 1000 kr till de sektioner som medverkat i marknadsföringen av NSI-undersökningen 
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Proposition om äskning från Logopedsektionen 
Bakgrund 
Logopedsektionen har inkommit med en äskning á 1500 SEK för att finansiera resan för tre 
logopedstudenter till Logopedstudentdagarna i Stockholm. Logopedstudentdagarna anordnas av SLOSS, 
Svenska Logopedförbundets Student Sektion, och är ett tillfälle då logopedstudenter från hela Sverige kan 
samlas och utbyta erfarenheter. SLOSS bidrar till att åtta studenter från logopedsektionens styrelse ska kunna 
åka och deltaga i dessa dagar, men logopedsektionens styrelse vill ha möjlighet att skicka ytterligare fem 
studenter till dessa dagar och äskar därför om 1500 SEK i resebidrag. Consensus styrelse tycker att tillfällen 
för HU:s studenter att nätverka och utbyta erfarenheter med studenter från andra lärosäten är mycket viktigt 
och anser därför att detta är någonting som kåren kan stödja. Det går också i linje med beviljandet av andra 
liknande äskningar under verksamhetsåret 2009/2010. 
  
Därför föreslår styrelsen… 
 
… Att fullmäktige bifaller logopedsektionens äskning med 1500 SEK
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Proposition     

 

 
Ersättning för byte av logotyp 
 
Sjuksköterskesektionen i Norrköpings fester SSKadat har framfört önskemål om att restaurera sin utstyrsel 
och sin logotyp. Detta har genomförts under våren, dock har viss tidspress på det nya festeriet lett till att 
festeriet inte har hunnit genomföra en tillräckligt bra research för att se till att inga liknande logor fanns.  
 
Olyckligtvis liknar SSkadat:s nya logga i stor utsträckning logopedsektionens logga. Detta har lett till att 
SSKadat efter diskussion med kårordförande och sektionsordföranden i båda sektionerna byter logga. Ett 
äskande har även inkommit till Consensus efter inrådan från kårordförande (se bilaga äskande). 
 
För att underlätta för sektionen och festeriet samt att garantera att ingen förväxling och konflikt kommer att 
uppstå mellan logopedsektionen och SSKadat föreslår Consensus styrelse  
 
att: utbetala 1000kr till sjuksköterskesektionen i Norrköping för att bidraga till att nya märken med en ny 
logga kan tillverkas 
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Mottagningsevenemang för nya studenter höstterminen 2010 
 
Under flera år har Consensus fått ett bidrag från Hälsouniversitetet för att göra ett mottagningsevenemang 
för de nya studenterna. Syftet med detta är att de nya studenterna ska känna sig välkomna och att Consensus 
ska ha en möjlighet att marknadsföra sig och fakulteten.  
 
Consensus har under en lång tidanvändas dessa pengar till att anordna ”Consensus sittningen”, detta 
arrangemang kräver relativt stor arbetsinsats från styrelsen och har tyvärr under flera års tid fått lågt resultat i 
utvärderingarna av Nolle-P.  
 
Eftersom att Consensus står inför nya utmaningar och att det är centralt att synliggöra Consensus och vår 
verksamhet så är det viktigt att de nya studenterna får en positiv bild av Consensus samt att Consensus 
välkomnande av de nya studenterna är ett trevligt och uppskattat arrangemang. Tillsammans med StuFF så 
har det diskuterats att sjösätta ett gemensamt välkomstarrangemang. Detta skulle arrangeras av Kårservice, 
och då främst [HG] och Kårallen. Arrangemang har hittills gått under arbetsnamn ”Rock Sensation”, både 
StuFF och Kårservice ställer sig positiva till detta. Tanken är att arrangemanget skall drivas med ett litet 
vinstkrav så att detta kan bekosta kommande välkomstarrangemang om det visar sig att arrangemanget är 
positivt. 
 
För att genomförandet av detta arrangemang krävas det att StuFF och Consensus bidrar med ett startkapital, 
samt att de tre organisationerna står som gemensamma garanter för arrangemanget. Om det mot all 
förmodan skulle visa sig att arrangemanget går med förlust är det centralt att kostnaderna delas i tre lika delar 
mellan samtliga inblandade parter. Likaså skall en eventuell vinst delas mellan de tre parterna i lika delar. 
 
Med detta som bakgrund föreslår styrelsen  
 
att: 25 000 kr avsätts till att täcka startkapitalskostnaderna för arrangemanget och belastar innevarande 
verksamhetsårs ”budgetpost arvoden projekt” 
 
samt 
 
att: Consensus ordförande ges mandat att teckna avtal med Kårservice och Stuff om ett gemensamt ansvar 
för arrangemanget. 
 

  
 
 
 
 

 


