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 Protokoll 
 
   

 

 

 
 
 
Styrelsemöte 4 Verksamhetsår 2011/2012 
 
Datum: 26 oktober 2011 
Tid: 17:15-21:00 
 
Plats: Kårhus Örat; Sektionsrum 
 
Närvarande: Riccardo Barchiesi, KO 
 Sara Bergqvist, Ledamot 
 Tor Moberg, Ledamot 
 Marie-Louise Henriksson, Ledamot 
 Therese Björn Johansson, vKOu 
 Annie Svensson, vKOs 

 
      

§65 Mötet öppnas  
 Riccardo Barchiesi förklarar mötet öppnat. 
   
§66 Val av mötesordförande  
 Riccardo Barchiesi 
 
§67 Val av mötets sekreterare 
 Tor Moberg 
 
§68 Val av justeringsperson tillika rösträknare 
 Sara Bergqvist 
 
§69 Mötets behöriga utlysande 
 Godkänns 
 
§70 Justering av röstlängden 
 Röstlängden justeras till 6 personer 
 
§71  Adjungeringar 
 Punkten lämnas utan åtgärd 
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§72 Anmälan av övriga frågor 
 Rapport tiil Universitetsstyrelsen 
 Clinicums verksamhetsgrupp 
 Städning av kontor 
 
§73 Godkännande av föredragningslistan 
 Godkänns 
 
§74 Föregående mötesprotokoll  
 Bordlägges   
 
§75 Beslutsuppföljning 
 Annie har införskaffat ny dator 
 Årsmedlemskap - Stadgan måste uppdateras för årsmedlemskap efter beslut från FUM. 
 Riccardo ska uppdatera stadgan, Therese ska lägga upp den uppdaterade stadgan på hemsidan. 
 Sammanfattning om Consensus event på Sportcenter har skrivits av Annie, Marie-Louise och 
 Oskar 
  
§76 Bordlagda ärenden 
 Representant i anställningsnämnden 
 Vakantsättes   
 
§77 Information och meddelanden 
 Annie 
 Torsdag 27/10 hålls förpub inför Jubileumsfesten på Pub Örat. Förköp till Jubileumsfesten för 
 studenter på VFU samt för studiesociala utskottet. Universitetet får 10 platser på 
 Jubileumsfesten. 
 Fadderns guide till Nolle-P klar 
 Fadderutbildning: 8:e dec tillsammans med StuFFfaddrar 
 Generalsutbildning 8:e nov för nollningsansvariga 
 Möjlighet att anmäla sig till Laserdometurnering på plats finns 2/11 i Kåkenhus, annars kan 
 anmälningar ske till vkos@consensus.liu.se t.o.m. 7/11. Pris 100 kr för icke-medlem, 50 kr för 
 medlem. 
 Fokusdagar i vår: Sexdagar tillsammans med P-sex, RFSU och möjligtvis Kärleksakuten. 
 FF har godkänt text om ockerpriser. Denna kommer att komma upp på affischer, i nyhetsbrev 
 m.m. Juristsektionens ska se till att den formuleras korrekt. Anslagstavlan positiva till att 
 granska annonser till ockerpriser.  Då ska inte biljetter kunna kosta mer än 120 kr på 
 anslagstavlan. 
 

mailto:vkos@consensus.liu.se
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 Therese 
 Utbildningsutskottet har sammanställt specifika åsikter om integrerande moment. Arbete med 
 skrivelse till kommittéen för integration har påbörjats fyra områden skall poängteras, dessa är: 
 föreläsningar, handledare, längden på HEL, scenarion 
 Medbi har fått i uppdrag att utreda om integrerande moment i kemi med biologiprogrammet på 
 Valla istället för HEL till höst 2013. 
 Fråga en doktorand ska upp på landstingets och universitetets hemsida. Man kan genom denna 
 tjänst ställa frågor till doktorander. Detta görs i syfte att locka fler att bli doktorander.  
 
 Riccardo 
 Läkarprogrammet ska göra om sitt curriculum där de bland annat ska inkludera en 
 omvärldsanpassning, i detta ska de samarbeta med visionsgruppen. 
 DOMFIL har förbisetts vid val av forskarstuderandei FSM. Med detta som grund har 
 Consensus begärt vakantsättning av suppleantplatsen så DOMfil kan få yttra sig.  
 Skrivelse om ständig adjungering för Stefan i FUN skall lämnas in till FUN av Riccardo och 
 Stefan. 
 Internationella studenter på HU ville i början av terminen ha ett eget märke. Presidiet beslutade 
 att Consensus kan stå för den kostnaden  på ca 1200:- . Förväntas komma som fasställande av 
 presidiebeslut till nästa styrelsemöte. 
 Vi har i dagsläget 980 medlemmar. 
 Arbetsmarknadsdagar: Ledamöter bör komma med förslag på vinstfördelning. Konkret 
 förslag kommer senare. 
 Projektet har möte 28/10-29/10 . 
 Sektionerna vill ha sektionsutbildning i december. Delar som ska behandlas är: styrelsearbete, 
 universitetets organisation, bokföring och budget, diskussionspunkter. Riccardo kommer att 
 styra med detta men önskar hjälp från intresserade i styrelsen. 
 Campus 2012: Det kommer att startas en grupp som ska se över hur de olika campus kan 
 förbättras. Denna kommer bestå av två representanter från varje kår samt Mats Arwidsson 
 från universitetet. Akademiska hus deltar. 
 Niklas Westberg från MF vill samla in åsikter om HEL2 från olika program och skriva en 
 motion som ska beskriva vad vi ska arbeta för angående HEL2. Eventuellt kan Johanna 
 Dalberg bjudas in till det FUM som detta diskuteras på, för att svara på frågor. Riccardo och 
 Therese stämmer av ärendet med Niklas 
 
 Marre:  
 27/10 möte med kursplanekommittéen. 1 kursplan skall behandlas och hela hemsidan skall ses 
 över. 
 
 Stefan 
 DOMFIL har doktorandpub på Örat 27/10. 
 
§78 Profilkläder;  mössa     
 Beslut att köpa in blå mössor utan tofs med vitt tryck. 
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§79 Åsiktsdokumentet     
 Styrelsen diskuterar Saras förslag till nytt åsiktsdokument och  röstar informellt om vilka åsikter 
 styrelsen ställer sig bakom. Sara tar med sig styrelsens åsikter i det fortsatta arbetet med 
 dokumentet och återkommer med ett nytt förslag framöver. 

 
 Dokumentet ska behandlas av fullmäktige på decembermötet. 
 
§80 Övriga frågor 
 Rapport till Universitetsstyrelsen 
 Universitetet vill ha en rapport över hur de delar av vår organisation som har anknytning till 
 universitetet är uppbyggd och hur denna verksamhet besrivs. I detta ska bl.a. 
 utbildningsbevakning och  arbetsmiljöbevakning ingå. Utöver en ekonomisk redovisning ska 
 verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår bifogas varför detta arbete brådskar. 
 Rapporten ska inlämnas senast 1:a december. 
 
 Clinicums verksamhetsgrupp 
 Clinicums verksamhetsgrupp söker en studeranderepresentant. I gruppen behandlas mycket 
 gällande inköp och dyl. 
 
 Städning av kontor 
 Gamla kontoret behöver städas. Samtliga styrelsemedlemmar uppmanas att hjälpa till med detta 
 
§81 Mötet avslutas 
  Riccardo Barchiesi avslutar mötet 
 
 

 
 
 
 
______________________ _____ _____________  
Riccardo Barchiesi      RB   Datum  
Kårordförande  
     
______________________ _____ _____________ 
Tor Moberg TM  Datum 
Sekreterare 
______________________ _____ _____________  
Sara Bergqvist SB Datum  
Justeringsperson 


