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Styrelsemöte 8 Verksamhetsår 2011/2012 

 

Datum: 18 januari 2011 

Tid: 17:15-20:00 

Plats: Kårhus Örat; Sektionsrum 

 

Närvarande:  
Therese Björn Johansson 

Annie Svensson 

Tor Moberg 

Marie-Louise Henriksson 

Riccardo Barchiesi 

 
      

§146 Mötet öppnas  
 Annie förklarar mötet öppnat. 
  
§147 Val av mötesordförande  
 Beslutas: Att välja Annie Svensson till mötesordförande. 
 
§148 Val av mötets sekreterare 
 Beslutas:  Att välja Tor Moberg till mötets sekreterare. 
 
§149 Val av justeringsperson tillika rösträknare 
 Beslutas: Att välja Marie-Louise Henriksson till justeringsperson tillika rösträknare. 
 
§150 Mötets behöriga utlysande 
 Beslutas:  Att förklara mötet behörigt utlyst. 
 
§151 Justering av röstlängden 
 Röstlängden justeras till 5 personer. 
 
§152 Adjungeringar 
 Punkten lämnas utan åtgärd. 
 
§153 Anmälan av övriga frågor 
 Sara anmäler fråga Byte av ”Att synas”-pass 

Therese anmäler fråga SFS-FUM 
Therese anmäler fråga Kortterminal 
Annie anmäler fråga NSI 

 



    Linköping 
    2012-01-18 

  

Protokoll Consensus styrelsemöte 
 

 

 
 

 

 

Tor Moberg, styrelseledamot 

 

 tor@consensus.liu.se Consensus - Hälsouniversitetets studentkår  www.consensus.liu.se 

    Kårhus Örat, US-området  581 83 Linköping  

        

     2(4) 

 

§154 Godkännande av föredragningslistan 
 Beslutas: Att godkänna föredragningslistan. 
 
§155 Föregående mötesprotokoll  

Beslutas: Att lägga protokollen från följande styrelsemöten: 2011-10-26, 2011-11-09,  
2011-11-22, 2011-12-07, till handlingarna 

 
§156 Beslutsuppföljning 
 Beslutsuppföljningen läses upp och uppdateras. 
 
§157 Bordlagda ärenden 
 Inga bordlagda ärenden föreligger.    
 
§158 Information och meddelanden 

Therese: Har blivit intervjuad av Corren i veckan. Lampor ska köpas till sofforna på örat. 
Bordsryttare har kommit till Örat. ”Consensus älskar mig”–märken har kommit. Beslut om 
förbud mot att filma föreläsningar föreligger om inte annat anges av föreläsaren, detta då denne 
har rätt till sitt eget material. 
Annie: Arbetet fortgår med NSI och Nolle-P. Studieblocket kommer denna vecka eller i början 
på nästa. 

 
§159 CARMA (se bilaga 26-29) 
 Beslutas: Att godkänna projektplanen 
 Beslutas: Att godkänna budgeten med ändringen att flytta 1600:- från posten ”Flyers” till   

posten ”Affischer” 
Beslutas: Att godkänna avtalet med ändringen att ”Dröjsmålsränta utgår med 2 % per påbörjad 
månad” stryks 

    
§160 Val av medlemsrepresentant till Pop Sensation 

Beslutas: Att välja Riccardo Barchiesi till Consensus medlemsrepresentant i Pop Sensation 
från 2012-01-18 till 2012-06-30.  

 

§161 Nolle-p 
 
Nollefesten 
Ett schema har gjorts för styrelseledamöternas arbetsuppgifter under kvällen. Kontakta Annie 
för att få schemat. 
Nytt band ska spela på Nollefesten. Camilla kommer sälja biljetter till Nollefesten på trappan 
under luncher. Vi ska ha godis på vår station. 

 
Träffa nollan 
Vi ska vara med AT 31/1 – Kareokekväll med AT och SSK-N 
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Give-aways 
”Consensus älskar mig”-märken ska delas ut när studenter blir medlemmar eller till studenter 
som är medlemmar mot uppvisande av LiU-kort med giltigt medlemskap under av styrelsen 
anordnade aktiviteter. 
Vi kom överens om att dela ut plåster, pennor och kondomer. Kondomer ska delas ut passivt. 
 
Övrigt 
Vi ska ta eget ansvar att inte dricka för mycket, i övrigt ska såklart mottagningspolicyn följas. 
 

§162 Café Örat logga (se bilaga 30) 
Beslutas: Att avsätta 4000 kr för tävlingen  
Texten godkänns med ett tillägg om att den nya loggan inte behöver likna varken den 
nuvarande caféloggan eller Consenus logga.  

  

§163 Årsredovisning LiU (se bilaga 31) 
Nytt utkast i enlighet med diskussionen kommer 
 
Consensusspecifik 
Nytt utkast i enlighet med diskussionen kommer. Ytterligare åsikter kan lämnas in per mail 
senast torsdag 2012-01-19.  
 

 

§164 Kårkorrespondentbrev 
 Nästa kårkorrebrev ska innehålla följande punkter: 

 Linköping 

 Nollefesten 

 KK-avstämning 2012-02-07 

 Förbud mot filmning/ljudupptagning av föreläsningar om inte föreläsaren ger 
tillstånd då materialet i en föreläsning tillhör föreläsaren. 

 Ny dekan (samt förklaring av vad en dekan är). 

 Norrköping 
   Som ovan    

 

§165 Nästa möte 
 Nästa möte äger rum den 25 januari på Örat. 
 Popsensation 
 Ekonomi 
 CARMA 
 KK-handbok 
 Byte av ”Att synas”-pass 
 SFS-SUM 
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§166 Övriga frågor 
 
Byte av ”Att synas”-pass 
Bordlägges 
 
SFS-FUM 
Consensus-FUM beslutar hur delegationen ska se ut. Vi vill gärna ha FUM-ledamöter med i 

 delegationen, då detta kan vara en inkörsport till styrelsen, och lämna två platser öppna för 
 FUM-ledamöter. Informationsmail där intresse kan anmälas skickas ut till FUM. 

Punkten bordlägges till nästa möte.  
 
Kortterminal 
Vi vill dela vår kortterminal med kårservice. Deras erbjudande är att de står för 30% av 

 månadskostnaden, detta då de har verksamhet betydligt färre dagar än vi, samt att de tar hela 
 kostnaden om Café Örats verksamhet upphör. Bindningstiden för kortterminalen är 36 
 månader, bindningstiden för teleabonnemanget tillåts vara 2 eller 3 år, detta får avgöras av 
 kårservice. 
  

NSI 
Finns önskemål om att sektionerna ska vara med och marknadsföra NSI för att få studenter att 
svara på denna, detta kommer vi få betalt för. 
För pengarna vill vi utlysa en tävling med 1a, 2a och 3e pris för att sporra sektionerna till att få 
så många som möjligt att svara. 

 
§167 Mötet avslutas 
 Annie förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
____________________ _____ __________ 
Tor Moberg   TM Datum 
Sekreterare 
 
 
____________________ _____ __________ 
Annie Svensson   AS Datum 
Ordförande 
 
 
____________________ _____ __________ 
Marie-Louise Henriksson  MLH Datum 
Justeringsperson 


