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Protokoll Consensus styrelsemöte 

 

 

 
 
 
Styrelsemöte 9 Verksamhetsår 2011/2012 

 

Datum: 2 februari 2011 

Tid: 16.15-19:45 

Plats: Kårhus Örat; Sektionsrum 

 

Närvarande:  

 

Therese Björn Johansson  

Annie Svensson  

Tor Moberg  

Marie-Louise Henriksson  

Oskar Lyding 

Susanna Hilton Sand 

Sara Bergqvist 

Riccardo Barchiesi  

 

§168 Mötet öppnas  
 Riccardo förklarar mötet öppnat. 
  
§169 Val av mötesordförande  
 Riccardo väljs till mötesordförande. 
 
§170 Val av mötets sekreterare 
 Marie-Louise väljs till mötets sekreterare. 
 
§171 Val av justeringsperson tillika rösträknare 
 Therese väljs till justeringsperson tillika rösträknare 
 
§172 Mötets behöriga utlysande 
 Mötet anses vara behörigt utlyst 
 
§173 Justering av röstlängden 
 Röstlängden justeras till 8 personer. 
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§174 Adjungeringar 

Punkten lämnas utan åtgärd 
 
§175 Anmälan av övriga frågor 

Studentnatt och AT och SSK-N festen anmäls som övriga frågor.  
 
§176 Godkännande av föredragningslistan 
 Föredragningslistan godkänns med tillägg av ”studentnatt” och ”AT och SSK-N festen”.  
 
§177 Föregående mötesprotokoll    
 Punkten lämnas utan åtgärd 
 
§178 Beslutsuppföljning 

Bjuda Caféchef Patrik till ett möte 
 ev. till nästa diskussionsmöte. 
  
Godkänna utmärkt inspiratör. 
Färdigt. 
 
Dator vKOu 
Strular lite men det är överkomligt. 
  
Logga café Örat GDK 
Infon om projektet om loggan är skickad till GDK-sektionen. Ska genomföras under februari. 
Alla förslag ska vara inne till 15 mars.  

 
§179 Bordlagda ärenden    
 Punkten lämnas utan åtgärd 
 
§180 Information och meddelanden 

Riccardo:  
Internat med fakultetsstyrelsen. Vad ska vi fokusera på den närmsta tiden för att stärka oss? 
1. Större genomsyn på PBL, se över det. 2. Vad vill studenterna ha? Det finns inget starkt 
varumärke. Kanske satsa på internationalisering? Ska ha möjligheter till utbyten på alla program. 
Ha en ”internationell profil”, läsa valbara kurser som de talar i det land man vill åka till. 
Engelskspråkig termin på alla program. 3. Samverkan i allmänhet: mellan utbildningar, mellan 
samhälle, mellan forskning och utbildning, skapa mötesplatser.  
 
Cafépriser ändrats. Priserna har gått upp för icke-medlemmar. Övervägande positiva 
reaktioner. 
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Sara: 
Styrelseplanering. 

Stadgan. Skelett till nya stadgan är gjord 
Aktivera FUM ska igång.   
 
Sanna:  
Tackfest, slutet av april – början av maj.  
Kören: Holger kommer i mars och sjunger i klasser.  
 
Annie: 
Nolle-P. Ganska turbulent. Problem med lokaler och priser.  
NSI. Snabb process eftersom upphandlingen blev klar lite sent. Provutskick som går till 4 
AMO. 15 feb går den ut till alla som ska svara. 
Ombyggnaden:  
Kulverten. Viktigt att man flyttar sig i kulverten nu under ombyggnaden så att inte 
patienttransporten blir lidande.  
Flemming och Viktoria, gå in genom den som nu är ”nödutgång”.  
Campusbussen ska köra en annan väg och stanna vid norra entrén.  
Studieblocken har delats ut. En hel del är kvar. Tar med en kartong varje tisdag vi står där.  
 
Therese: 
Årets Pedagog affisch. Påbörjad och ska vara klar nästa vecka.  
Diplommall håller på att fixas till hedersmedlemsskap.  
Studentmottagning på Clinicum: för logopeder. Ska till kompetensrådet för att diskutera hur 
det ska genomföras praktiskt.  
HSV-utvärdering och intervjuer.  
Curriculum utredning. Läk, har fått två studentplatser där en är tillsatt. Resultatet av 
utredningen ska presenteras i januari nästa år.  
Budget för Café Örat ser bra ut. Har gjort av med mindre pengar än budgeterat.  
VFU-kostnad. Samlas in från alla program.  

 
Marre: 
Kårkorreavstämning. 17.00. Linden. De som kommer är: Riccardo, Therese, Oskar, Sanna, 
Marre, Tor.  

 
§181 CARMA       

 Läget för CARMA diskuterades.  
§182 Fastställande av tidpunkter för styrdokument   

Punkten ”beslut om Café Örat logga” läggs till på styrelsemötet den 26 mars.  
Beslutar: att godkänna Saras förslag.  

 

§183 Fastställande av presidiebeslut    

  §183.1   Travelin Band till Nollefesten    
 Beslutar: att fastställa presidiebeslutet.  
 

§184 Kårkorre.utb. Nkpg 
Förslag på dag onsdag 22 feb på trappan.   
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Styrelsemötet flyttas till måndagen den 20/2, ett stort möte så vi tidigarelägger det till 
16.15.  
Annie bokar trappan, Sara fixar mat, Marre fixar inbjudan.  
    

  

§185 FUM IV  
Förslag på info till FUM:  
Internat (Riccardo), NSI (Annie), Nolle-P (Annie), vad som sker med HEL 2 (Therese), jobbar 
med CARMA (Oskar), Sexdagarna (Annie). Info från LiU: Miljöstöd, regler ljud och 
bildupptagning, flytta på er i kulverten (Therese). 
 
Hedersmedlemsskap. Christer Carlsson är hedersmedlem enligt LUST men det har inte 
klubbats i FUM. Therese fixar med det.  
 
Ska tas upp på FUM:  
Hedersmedlemsskap 
Klubba SFS-FUM delegation 
Dela ut planeringen som Sara gjort.  
Pop sensation 

     

  §185.1   Propositionsförslag     

Proposition om Pop sensation:  
4 alternativ: 
1. Bifalla propositionen om 75000: -. 
2. Minska summan. 
3. Inte ge några pengar (Bara de 50 000) som finns.  
4. Gå ur föreningen. 
5. Riva upp ett beslut, och då behålla pengarna. 
6. Annan typ av arrangemang. Nytt koncept.  
 
Beslut: avslag av propositionen. 
 
Konsekvens: Berättar för FUM om förlusten och hur vi ska gå vidare. 

 
§186 SFS-FUM 

Proposition skrivs till FUM om vilka som ska dit.    
Beslut: Sara skriver proposition till FUM om att välja SFS-FUM delegater.  

 
§187 Nollefesten 

Bra arrangemang. Lite få som jobbade kanske. Kanske inte ha styrelsen i köket. Trappan gick 
mycket plus. De sålde för 115000. Trappan är intresserad av ett nytt samarbete. Positivt från 
alla faddrar som Annie pratat med.    

 

§188 Kårkorrespondentbrev      

Flytta på er i kulverten 
Nollefesten 
NSI  
Sexdagarna 22-24 februari på US och Valla 
Öratpriserna 
CARMA 20 mars! Arbetsmarknadsmässa på NH 



    Linköping 
    2012-02-02 

  

 

 

 styrelsen@consensus.liu.se Consensus - Hälsouniversitetets Studentkår   

 www.consensus.liu.se Kårhus Örat, US-området  581 83 Linköping   

      

     5(5) 

 

 
 

§189 Nästa möte 
Carma norrköpingbussar 
Nolle-P 

VP 
Budget 
Café örat – Styrdokument, Patrik kommer 
Pop sensation inför medlemsmöte 
Naffi 

 
§190 Övriga frågor 
 §190.1  Studentnatt 

Kanske göra kort uttalande om varför det hänt och att vi står bakom.  
 §190.2  AT och SSK-N festen.  
  Vi kommer 5-6 st.  

 
§191 Mötet avslutas 
 Riccardo förklarar mötet avslutat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie-Louise Henriksson  MLH  Datum 
Sekreterare     

Riccardo Barchiesi  RB  Datum 
Ordförande     

Therese Björn Johannson  TBJ  Datum 
Justeringsperson     
 


