
    Linköping 
    2011-11-09 

 

Protokoll 
 
 
 

  

 

Consensus styrelsesammanträde   

Datum: 9 november 2011 

Tid: 17.15-19:15 

Lokal: Sektionsrum, Kårhus Örat  

Kallade: 
Styrelsens ledamöter 

Handläggare och utvecklare 

Sektionsordföranden 

Sakrevisorer  

Närvarande: 
Riccardo Barchiesi 
Therese Björn Johansson 

Annie Svensson 

Tor Moberg 

Marie-Louise Henriksson 

Oskar Lyding 

Susanna Hilton Sand  

82 Mötets öppnande 

      Riccardo Barchiesi förklarar mötet öppnat  

83 Val av mötesordförande 

      Beslut: Att välja Riccardo Barchiesi  

84 Val av mötets sekreterare 

      Beslut: Att välja Oskar Lyding  

85 Val av justeringsperson tillika rösträknare 

    Beslut: Att välja Annie Svensson  

86 Mötets behöriga utlysande 

      Beslut: Att finna mötet behörigt utlyst  

87 Justering av röstlängden 

 Beslut: Att justera röstlängden till 7 personer  

88 Adjungeringar 

 Beslut: Att lämna punkten utan åtgärd  

89 Anmälan av övriga frågor 

      Annie – 26/11 

      Riccardo – Nästa möte  
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90 Godkännande av föredragningslistan 

 Beslut: Att godkänna föredragningslistan  

91 Föregående mötesprotokoll  
Beslut: Att lägga mötesprotokoll från styrelsemöte 1 110914 samt styrelsemöte 3 111010 till 
handlingarna.  

92 Beslutsuppföljning 

      Stadgeändring från FUM 2 111018, stadgeändring utförd. 
      Beställa blå mössor med tryck ”en kår nära dig”, mössorna beställda. 
      Proposition om Ny logga för Café Örat, formulerad och finns i handlingarna för dagens möte.  

93 Bordlagda ärenden 

      Val av studentrepresentant till anställningsnämnden. 
      Beslut: Att bordlägga frågan.  

94 Information och meddelanden 

Tor 

GUN har godkänt att MedBi utträder HEL1 för att istället läsa en kurs i kemi på valla, frågan går 
vidare till fakultetsstyrelsen.   

Tillsammans med Therese haft möte med Cafégruppen angående Café Örats logga.  

Arbetsmarknadsdagar. Träffat alla sektionsordföranden. Projektgrupp ska sättas ihop inom två 
veckor, sektionerna rekryterar intresserade personer. Det ekonomiska förslaget gick igenom utan 
frågetecken; projektplan ska vara klar om en månad.  

Susanna 

Skicka ut julkort – idéer sammanställs och diskuteras på diskussionsmöte nästa tisdag.   

Tacksittningen. Susanna kommer att ta hjälp av Minna med design av inbjudan, och behöver hjälp 
av andra med att genomföra själva sittningen.  

Therese 

Möte med baljan om betalning med LiU-kortet, man är intresserade av att använda Café Örat som 
ett pilotprojekt.  

Annie 

Kväll med faddergeneralerna tisdag 8/11 som var mycket lyckad med möjligheter att ställa frågor, 
liknande aktivitet bör finnas även i framtiden.   

Laserdome i Norrköping 10/11. 61 personer är anmälda. Annie, Marie-Louise och Camilla 
medverkar.   

Hälsouniversitetets Jubileumsfest. Sittningen får ungefär 80 besökare, förhoppningen var att det 
skulle bli fler.  
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Annie berättar om ett nytt projekt angående Mässa med RFSU i vår, mer information kommer 
senare.  

Marie-Louise 

Utvärdering från Kårkorrespondentutbildningen är utskickad.  

Riccardo 

Frågan om hur doktorander ska väljas till styrelser är nu avslutad. Ledamöter föreslås av 
Consensus, som delegerar ansvaret till DOMFIL, och rektor beslutar. 

SFS-medlemsmöte – förfrågan om vilka som ska åka, Sara tillfrågas.   

Sektionsmedlemsavtalen, dessa är färdigställda och utskickade till alla sektioner för underskrift.  

Mottagit förfrågan om samarbete med uteställen i staden och svarat att detta är på sektionsnivå 
eftersom kåren inte sysslar med sådant. 

95 Samarbete Studentnytta 

 Beslut: Att avslå detta förslag.  
  

96 Inköp av informationsmaterial 
Beslut: Att besluta i enlighet med bifogat beslutsförslag. Pennor delegeras till Therese, märken 
delegeras till Minna.  

97 Utmärkt Inspiratör 

Beslut: Att rätten att godkänna ändringar, efter att dokumentet godkänts av sektionsordföranden och 

berörda utskott, delegeras till Therese.  

98 Inrättande av ny arbetsplats på kontoret 
Diskussion: Enighet råder angående behovet av en arbetsplats, men det bör undersökas andra 
möjligheter innan nytt materiell köps in. 
Beslut: Att Annie får i uppdrag att undersöka vad som finns och vad som behöver köpas in. Att 
materiell får köpas in till en maximal kostnad av 2000 kronor.  

99 Fastställande av Presidiebeslut  

99.1 Märken för internationella stud. vid HU 

             Beslut: Att fastställa beslutet.  
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100 Propositioner till FUM3  

100.1 Skillnad mellan medlem och icke-medlem 

Diskussion: Ska våra medlemsförmåner gälla även LinTek och StuFF? 

       Beslut: Att återremittera detta till Riccardo för ändringar.  
Ändringsförslag enligt nedan: 
 50 % skillnad istället för 40 % vad gäller Café Örat 
 I bakgrundstexten ska det stå att detta skrivs in i 

styrdokument/policydokument när dessa förändras.  
 Propositionen ska kallas principbeslut 

100.2 Ny logotyp Café Örat 

Beslut: Att besluta i enlighet med propositionsförslag.  

102 Övriga frågor  

26/11 

Förslaget på detta har mött lite problem angående datum etc. En doodle skickas ut 
för att få till en tidpunkt för ”kvartalsavstämning” med utgångspunkt i 
konkretiseringen.  

 Nästa möte 

           Avstämning med alla handläggare 

          Vår interna organisation – Propositionen angående mottagningssamordnare 

Julkort 
          Åsiktsdokumentet 
           Betalningssystemet för Café Örat 

Psykologfabriken – hur ställer vi oss till att köpa in Oskar Henrikssons paket för 
sektionerna?  

Ämnet diskuteras och vi ställer oss väldigt tveksamma; vi kan förmedla detta till 
sektionerna men är inte beredda att gå in med pengar. Däremot kan vi tänka oss något 
mer konkret vad gäller styrelseutbildning. Riccardo undersöker vad sektionerna vill ha 
och bollar idéer med Susanna och Annie. 

103 Mötets avslutande  

Riccardo Barchiesi avslutar mötet.  
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______________________ _____ _____________ ______________________ _____ _____________ 

Riccardo Barchiesi RB  Datum Oskar Lyding OL     Datum 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
 
______________________ _____ _____________  

Annie Svensson AS Datum  
Justeringsperson    
 

 

  

  

  

 


