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Consensus styrelsesammanträde
Datum: 28 september
Tid: 17.16‐20.08
Lokal: Kårhus Örat, Campus US

Kallade:

Styrelsens ledamöter
Sakrevisorer
Sektionsordföranden
Handläggare och arbetsgruppsutvecklare

Närvarande:

Riccardo Barchiesi, KO
Therese Björn Johansson, vKOu
Sara Bergqvist, ledamot
Marie-Louise Henriksson, ledamot
Susanna Hilton Sand, ledamot
Tor Moberg, ledamot
Oskar Lyding, ledamot
23 Mötets öppnande
Therese förklarar mötet öppnat

24 Val av mötesordförande
Therese är ställföreträdande mötesordförande till Riccardo anländer

25 Val av mötets sekreterare
Sara Bergqvist väljs till sekreterare

26 Val av justeringsperson tillika rösträknare
Tor Moberg väljs till justeringsperson

27 Mötets behöriga utlysande
Styrelsen anser mötet vara behörigt utlyst.

28 Justering av röstlängden
Röstlängden justeras till 7 närvarande röstberättigade ledamöter.

29 Adjungeringar
Punkten lämnas utan åtgärd
Sara Bergqvist, styrelseledamot
sara@consensus.liu.se
www.consensus.liu.se
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30 Anmälan av övriga frågor
”Annies dator” anmäls som övrig fråga

31 Godkännande av föredragningslistan
Beslut: Att fastställa föredragningslistan utan ändringar

32 Fastställande av föregående mötesprotokoll
Beslut: Att bordlägga ärendet

33 Beslutsuppföljning
Punkten lämnas utan åtgärd

34 Bordlagda ärenden
Punkten lämnas utan åtgärd då inga bordlagda punkter föreligger.

35 Information och meddelanden
Therese har varit på FSM:
‐ Samarbetet med Kalmar avseende regionsindelningen och praktikplatser för främst läk har inte gått
framåt. Kan eventuellt finnas andra möjligheter.
‐ VFU‐KURT har just sammanställts, ska gås igenom på GUN. Preliminärt visar den hittills att
utvärderingen av samma avdelning skiljer mellan olika program.
‐ Budgetproppen sammanfattades, bland annat pratade man om utökningen av läkarprogrammet. Där
föreslås även att SSK‐utbildningen ska utökas med dryga 700 platser. Även spec. ssk kommer att utökas.
‐ Nytt är att 10 procent av de medel som tilldelas universiteten sparas till en belöningspott. De
universitet som publicerar mest belönas med dessa medel. LiU ligger bra till. Det är till största del en
prestigefråga då det inte handlar om några enorma pengasummor. Umeå ligger etta.
‐ Nurse practitioner utbildning, master som avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgi, kommer att
börja på HU till våren.
Sanna har börjat fundera på tacksittningarna och kontaktat VSR.
Annie har meddelat sig skriftligt.
‐Angående jubileumsfesten i samband med HU:s 25‐årsfirande verkar priset landa på 330 kr per
medlem och 380 kr per icke‐medlem. Datumet är bokat till 19 november på NH. Denna fest kommer att
bli av istället för en HU‐bal.
‐ Laserdome i Norrköping skulle kosta 200 kr / pers för fyra timmar, alternativt 150 kr / 2x30 min till
standardpriser. De är ej kontaktade angående sponsring/rabatt på priset.
‐ Fokusvecka 22/11 på US, 24/11 i Norrköping. Meditation kommer troligen att bli av på US 22‐24/11.
FSM = fakultetsstyrelsen för medicin
VFUKURT= kursutvärdering på varje termin, denna avseende VFU
GUN= grundutbildningsnämnden (på HU)

Sara Bergqvist, styrelseledamot
sara@consensus.liu.se
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36 Framtida organisation av studentinflytandet på institutionsnivå
Riccardo berättar om diskussionen i våras:
Tillägg i samverkansavtalet. På institutionsnivå har det inte fungerat så bra med representationen,
åtminstone inte om man tittar på LiU som helhet. Den enda representation vi haft har varit i styrelserna,
där det är svårt att föra diskussioner och dialoger. Det är ett strikt och besvärligt forum. Det har lett till
att studenterna inte varit så nöjda med inflytandet sett över tid. Det enda som har funnits i övrigt för oss
är ett utbildningsråd på IKE. Ett nytt institutionsråd/studentsamverkansgrupp för varje institution
kommer att bildas . Här kommer att finnas representation från institutionen (t ex proprefekt), från
programmen (t ex programansvariga) samt studenter (minst 3 st). Kanske även lärare. Tanken är att
här kunna bolla idéer mer informellt om utbildning, arbetsmiljö och studiesociala frågor.
Sammanträden ungefär 1 gång per månad under terminstid. Ska gå igång senast i januari, men troligen
tidigare. Om institutionerna berör flera kårer ska studentrepresentanterna väljas gemensamt.
Varför lyfts frågan idag?
Ett nytt detaljförslag kommer att komma inom kort. Troligtvis kommer man att dela på ISV så att ett
möte finns i Norrköping och ett i Linköping, då handlar det om fyra grupper totalt (ISVx2, IKE, IMH).
Vad vill styrelsen? Ska det sitta en presidial i varje råd eller räcker det att de är med och förbereder?
Hur villiga är styrelsen att sitta i råden? Ska vi rekrytera vanliga studenter? Hur gör vi med
institutionsstyrelserna, ska vi sitta kvar där också? De får inte stoppa oss från att sitta där, men känslan
är att de kanske tycker att vi inte har så mycket där att göra. Det handlar om ganska många studenter
som ska stoppas in i grupperna, troligen runt 15 personer.
Styrelsens diskussion i korthet:
Det diskuteras huruvida någon av de tre studenterna i rådet ska vara en styrelseledamot eller om det
”räcker” med vanliga studenter. Lite skiljda åsikter, men majoriteten lutar mot att det bör sitta en
styrelseledamot i rådet, behöver dock inte vara en presidial. Styrelsen verkar överens om att om en av
de tre representanterna i rådet/samverkansgruppen kan representera studenterna i
institutionsstyrelsen kan det fungera bra utan att en presidial behöver sitta där.
Vad kommer vi fram till?
Det viktiga är att diskussionen har inletts och att styrelsen funderar på saken. Ärendet kommer att
komma upp senare under hösten, då med mer information om hur programmen är fördelade på de olika
institutionerna för att vi ska kunna fundera på vilka sektioner som bör tillfrågas om att tillsätta
platserna osv.
Proprefekt= vice boss på institutionen (finns en för utbildning, en för forskning)
ISV= institutionen för samhälle och välfärd
IKE= institutionen för klinisk och experimentell medicin
IMH = institutionen för medicin och hälsa

37 Fyllnadsval av studeranderepresentanter
37.1 Biblioteksstyrelsen
Beslut: Susanna Hilton Sand väljs till Consensus representant i biblioteksstyrelsen för det resterande
verksamhetsåret.

Sara Bergqvist, styrelseledamot
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37.2 Kursplanekommittén
Beslut: Marie‐Louise Henriksson väljs till Consensus representant i kursplanekommittén
37.3 Kommittén för examina
Beslut: Tor Moberg väljs till Consensus representant i kommittén för examina
37.4 IKE:s styrelse
Beslut: Posten vakantsätts tills vidare
37.5 ISV:s styrelse
Beslut: Posten vakantsätts tills vidare
37.6 IMH:s styrelse
Beslut: Oskar Lyding väljs till Consensus representant i IMH:s styrelse

38 Sponsring av sektionströjor
Vid senaste diskussionsmötet landade diskussionen i att vi har en tight ekonomi, men kanske kunde
sponsra med tygmärken eller möjligen ett tryck på tröjan.
I år har vi en knapp budget och känner inte att vi kan sponsra på detta sätt. Om de är intresserade av att
sy på tygmärken på tröjorna kan vi ge dem dessa gratis, under villkoret att de faktiskt syr fast dem på
tröjorna.
Beslut: Att erbjuda sektionsstyrelserna tygmärken med Consensus logga till sina sektionströjor under
villkor att de sys fast på tröjorna, samt att inte sponsra sektionströjor ekonomiskt.

39 Schema för anmälningar till sportcenter
Tiderna som gäller är 11.3013.30. Rollups, växelkassa och datorer för medlemsavgiftsbetalning ska vara
med, allt finns på kontoret.
Mån: Riccardo och Therese
Tis: Tor och Therese
Ons: Oskar och Marre
Tor: Sanna och Oskar
Fre: Tor och Annie

Sara Bergqvist, styrelseledamot
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40 Schema för informationskampanj ”att synas”
40.1 Glasentrén, Lkgp
Tisdagar varje vecka. 11.4513.15. Allt material ska upp. Annie bokar disken.
V 41 11/10
Marre (kommer tidigt), Oskar (stannar sent)
V 42 18/10
Riccardo (kommer tidigt), Sanna (stannar sent)
V 43 25/10
Marre, Therese
V 44 1/11
Tor, Oskar
V 45 8/11
Annie, Sanna
V 46 15/11
Tor, Sara (prel)
V 48 29/11
Marre, Riccardo
V 49 6/12
Annie, Therese
V 50 13/12
ALLA (vi bjuder på pepparkakor och glögg, spelar luciamusik, tomteluvor osv)
Presidiet ansvarar
Beslut: Att fastställa ovanstående schema
40.2 Kåkenhus, Nkpg
Beslut: Att bordlägga ärendet till kommande diskussionsmöte när Camilla (NA) närvarar.

41 Lista över vårt arbete
Sara har sammanställt en lista av vad kåren åstadkommit tidigare. Oskar har omvandlat listan till texten
”En student på HU reflekterar” som mailats ut. ‐ Jättebra initiativ!, tycker styrelsen. Vi använder texten
på diverse ställen. Redaktionella ändringar skickas till Oskar som även justerar ett av styckena så vi kan
använda det i nyhetsbrev osv. Vi siktar på publicering vid nästa månadsskifte.
Vi behöver sammanställa en lista på vad vi ska göra det kommande året, utifrån VP‐konken i helgen.
Sara sammanställer en tidslinje över vad vi ska göra under året till nästa beslutsmöte, detta klubbas
sedan innan vi visar upp det inför FUM. Therese sammanställer vem som ska göra vad och när det ska
vara klart. Bra om det är i ett format som går att använda utåt.

42 Kårkorrespondenter
Idéerna om vad vi ska ge till kårkorrarna har bollats med sektionsordförandena. Alla ville att vi
skulle satsa på termosmuggar, och därför gör vi det. Muggarna ska ha någon text om kårkorrar
och vår logga. Vi ber Minna fixa ett förslag på tryck asap.
Riccardo diskuterade även datum för KK‐utbildningen. Förslaget är att lägga det den 12
oktober. Det diskuterades även hur det ska lösas med läk (problem med att dessa korrar byts
varje termin och det har inte kåren råd med). Det lutar åt att de korrar som väljs på hösten
sitter kvar hela året, även om KRAM‐personerna byts ut.
Riccardo lägger fram ett förslag på innehåll på utbildningen, baserat på tidigare utbildningar
som varit lyckade. Marre ansvarar för att fixa käk och hjälper Riccardo att styra upp schemat.
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43 Övriga frågor
Annies dator
Annie har skickat ut ett förslag på dator (3000 kr). Styrelsen diskuterar hållbarhet kontra pris
och landar i att utskickat förslag är rimligt. Presidiet tar beslut om detta så fastställer vi det på
nästa beslutsmöte.
Studeranderepresentation för referensgrupper i Lika villkorsorganisationen
Vi vill utlysa val till dessa grupper. Det handlar om ”Jämställdhet och genus”, ”Etnicitet och
religion”, ”Sexuell läggning och könsöverskridande identitet” samt ”Funktionshinder”.
Publicering i vårt nyhetsbrev, facebook, hemsida, kårkorrar osv i november, samt
kårgemensam publicering i LiU‐nytt efter att LUST bestämt ett sista datum för ansökan. Även
andra lediga studrep platser ska utlysas.
[hg]
Nästa vecka (fre) kommer kårordförandena att ha ett framtidsmöte om hg på hg:s initiativ. De
ska diskutera rabatter och förmåner, marknadsföring, gemensamma evenemang osv osv. Om
styrelsen har några tankar och idéer om hg
44 Mötets avslutande
Riccardo förklarar mötet avslutat.

______________________ _____ _____________
Riccardo Barchiesi
RB Datum
Kårordförande

______________________ _____ _____________
Sara Bergqvist
SB Datum
Sekreterare

______________________ _____ _____________
Tor Moberg
TM Datum
Justeringsperson
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