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Consensus styrelsesammanträde  
 

Datum: 22 november 2011 
Tid: 17.30-21.30 
Lokal: Sektionsrum, Kårhus Örat 
 

Kallade: 
Styrelsens ledamöter 
Handläggare och utvecklare 
Sektionsordföranden 
Sakrevisorer 

 
Närvarande: 
Riccardo Barchiesi 
Therese Björn Johansson 
Annie Svensson 
Tor Moberg 
Susanna Hilton Sand 
Marie-Louise Henriksson 
Oskar Lyding 
Sara Bergqvist 
 
 

104 Mötets öppnande 
 Riccardo Barchiesi förklarar mötet öppnat 
 

105 Val av mötesordförande 
 Beslut: Att välja Riccardo Barchiesi 
 
106 Val av mötets sekreterare 
 Beslut: Att välja Sara Bergqvist 
  
107 Val av justeringsperson tillika rösträknare 

Beslut:  Att välja Oskar Lyding 
 

108 Mötets behöriga utlysande 
 Beslut: Att finna mötet behörigt utlyst 
    

109 Justering av röstlängden 
 Beslut:  Att justera röstlängden till 7 personer 
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110 Adjungeringar 
 Lämnas utan åtgärd 

 
111 Anmälan av övriga frågor 
 Oskar - Arbetsmarknadsdagar och norrköpingssektionerna 
 Riccardo - Cigarettförsäljning Kårservice 
 Riccardo - KK-brevet 
 

112 Godkännande av föredragningslistan 
 Beslut:  Att godkänna föredragningslistan 

 
113 Föregående mötesprotokoll  
 Beslut:  Att lämna punkten utan åtgärd. 

 
114 Beslutsuppföljning 
 Café Örat ska bjudas in till ett styrelsemöte innan jul 
 Mössorna – är beställda 
 Postbeskrivning för mottagningssamordnare är gjort till dagens möte. 
 Studentenheten ska kontaktas angående mentorsutbildning, berörd person är på semester 
 Beställa 500 märken till nya medlemmar under nolle-p – inte gjort (ligger på Minna) 
 Beställa 1000 pennor – gjort idag 
 Godkänna dokumentet ”Utmärkt inspiratör” – har inte tagits upp med sektionsordföranden än 
 Installera arbetsplats för styrelseledamöter – klart 
 Doodle för datum för kvartalsavstämning – klart 
 Beställa 80 termosmuggar – oklart, ligger på Minna 
  

115 Bordlagda ärenden 
 Val av studentrepresentant till anställningsnämnden. 
 Beslut:  Att lämna punkten utan åtgärd. 

 
116 Information och meddelanden 

Therese 
  Mats Hammar och Lena Öhman avgår till jul och Consensus bör avtacka dem med en gåva och kanske 
en lunch. Styrelsen uppmanas att tänka på det och komma med idéer till nästa vecka. 

   Undersöker ett eventuellt avtal för billigare biljetter till studenter för olika typer av events i stan. 
  Har varit på Swedbank och diskuterat kortterminaler. Att hyra en kostar 400-550 kr plus moms per 
månad, kan fås via telejack, mobilt eller via bredband. Service och reparationer ingår. Via telejack är 
billigast. De är fristående från kassaapparaten så köpet ska knappas in i kassan också. 
Transaktionsavgifter för småköp (snitt under 100 kr) ligger på 0.9 procent av köpsumman. 36-
månadersavtal är det som kan skrivas, utan prövoperiod, kan dock kanske förhandlas om. Kan inte 
delas med PUB Örat då den knyts till organisationsnummer. Cafégruppen är blandat negativa då vi 
måste ha caféarbetare på plats kl 8-17 eftersom man lagligt måste erbjuda tjänsten kortbetalning om 
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man har en kortläsare. Dock kan det ändå vara genomförbart, med en del omorganisation. Therese 
undersöker om vi kan få en termins prövoperiod. 
 
Tor 
  Arbetet med arbetsmarknadsdagar ser ut att komma igång nästa vecka, möte med projektgruppen. 
 
Annie 
  HU-jubileumet var lyckat, dock lite olyckligt med billigare entré på plats än priset för 
eftersläppsbiljetterna.  

   Har varit på jämställdhetskonferens i Örebro, var lite insnöat dock. Workshop med SFQ (Sveriges 
 förenade HBTQ-studenter) var bra. 
   Jobbar på med rock-/popsensation där det visat sig att StuFF missat att fakturera Consensus 130 000 
 kr sedan förra året. 

 
Oskar 
  Inget speciellt att rapportera. 
 
Marie-Louise 
  Har beställt en bankdosa som vi kan använda vid medlemsrekrytering.  

   Fokusvecka pågår, lunchföreläsning idag med varierat resultat. 
 
Sara 
  Har hållt i pass på MF:s KK-utbildning vilket gick bra, jobbat mycket med åsiktsdokumentet, ligger 
efter med övriga uppdrag på grund av ryggproblem, meddelar att arbetet med övriga styrdokument får 
vänta till senare i vår. 
 
Riccardo 
  Har varit på konferens i Danmark om samverkan men blev sjuk och kunde inte delta. Har som mål att 
hitta ett bra/roligt projekt att köra tillsammans med Linköpings kommun för att förbättra samarbetet. 

   Bokslutet för förra året har kommit men innehåller felaktigheter, så det ska gås igenom noggrant. 
  Har inte fått tag på något styrelseproffs till sektionsutbildningen, som var tänkt att ligga i december. 
Sektionsutbildningen kan diskuteras på nästa diskussionsmöte så vi fördelar arbetet mellan oss. 
 
Sanna 
  Var på HG idag och skrev kontrakt för tacksittningen. Lite krångel, det hade blivit dubbelbokningar och 
felinformation om priser och mat. HG hade glömt informera om att det bara finns julbord den dagen 
varför priset steg, men fick lov att sänka priset eftersom de informerat fel. Priset landade på 225 kr per 
person. Vi har 160 inbjudna och 90 platser, så det blir först till kvarn. 

   Mössorna är beställda. 
 

 
117 Val av Consensusrepresentant till Kårservice föreningsstämma 

Beslut: Att välja Riccardo Barchiesi 
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118 Ärenden till FUM 
 
118.1 Skillnader mellan medlem och ickemedlem (bilaga)  
  Beslut:  Att godkänna principbeslutet med uppdrag till Riccardo att uppdatera 

dokumentet i enlighet med diskussionen. 
 
118.2 Postbeskrivning mottagningssamordnare (bilaga) 
  Beslut:  Att ge Annie i uppdrag att skriva en propositionstext till dokumentet och 

att skicka dokumentet till FUM för beslut. 
 
118.3 Inkommen motion HEL II (bilaga) 
  Beslut: Att uppdraga Therese att skriva ett motionssvar där vi ställer oss bakom 

Niklas att-satser med ett tillägg på punkt 1-3 att styrelsen ges i uppdrag att framföra 
åsikterna till fakultetsledning och HEL II-ansvariga. Avseende att-sats 4 vill styrelsen 
öppna upp för att göra detta på de utbildningar där studenterna själva önskar det. 

 

118.4 Consensus åsiktsdokument (bilaga) 
  Beslut: Att godkänna propositionstexten och propositionen med uppdrag till Sara 

att genomföra ändringar i enlighet med diskussion på mötet. 
 
119 Samarbetet med studieblocket 
 Beslut: Att Annie får i uppdrag att fortsätta driva frågan tillsammans med StuFF samt att säga 

upp avtalet med Studentblocket om vi inte börjar få betalt för att distribuera dem. 
 
120 Handlingsplan/lathund: Arbetsmiljöarbete (bilaga) 
 Beslut: Att godkänna handlingsplanen 
 
121 Övriga frågor 
 Arbetsmarknadsdagar och norrköpingssektionerna 

Oskar och Tor lyfter frågan om att alla sektioner utom norrköpingssektionerna är intresserade 
av att delta i projektet. Det vore dock kul att få med Norrköping också, och de vill lyfta 
diskussionen om huruvida vi kan locka sektionerna att delta och/eller locka hit 
norrköpingsstudenterna till arbetsmarknadsdagen. 

 
 KK-brev 
 Vi fyller på listan som finns som google doc.  
 
 Cigarettförsäljning inom Kårservice 

Consensus styrelse ställer sig starkt negativ till att Kårservice ska börja sälja cigaretter och 
Riccardo kommer att föra fram detta till KS IF. 
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 Ekonomisk redovisning 
Sara önskar få se en resultatrapport för tiden som gått och påminner om att det även utlovats 
till FUM. Det skickas ut. 
 
Datum för vårens FUM 
9 februari (Sara och Therese är matansvariga), 5 mars, 3 april (vp och budget), 26 april (val).  

 

122 Mötets avslutande 
 Riccardo Barchiesi avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ _____ _____________ ______________________ _____ _____________ 

Riccardo Barchiesi RB  Datum Sara Bergqvist SB     Datum 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
______________________ _____ _____________  

Oskar Lyding OL Datum  
Justeringsperson    
 
 
 

    
 


