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Consensus fullmäktigesammanträde  
 
Datum: 2014-03-25 

Tid: 17:33-21:45 

Lokal: Almen, Campus US 

 
Närvarande:  

SG 
Linnéa Högberg 
Frida Gustafsson 
John Lemchen 
 

BMA 
Malin Olsson 
Lisa Lord 
 

AT 
Ej närvarande 

MedBi 
Madeleine Larsson 
Johan Lilja 
 

LOG 
Linda Girke 
Anna Karlsson 
 

SSK-L 
Ellinor Karlsson 
Sanna Persson Flygare 
Stina Svensson 
 

Domfil 
Malin Silverå Ejneby 
Kjersti Claesson 
 

SSK-N 
Ej närvarande  

MF 
Märta Kron 
Oskar Lyding 
Albin Thorén 
Teodor Poignant 
Anna Jadelind 
Hanna Nilsson 
Julia Mägi 
Jenni Gårdstedt 
 

Styrelsen och handläggare 
Johanns Stöckl 
Sebastian Becker 
Emel Kazem Ahvazi 
Fredrik Lindh 
Julia Eriksson 
Elisabeth Sandberg 
Patrik Jutterström 

Quratorspresidiet 
Tor Moberg, Qurator  
Therese Björn Johansson, Pro Qurator/Sekreterare 

Övriga 
Marlene Karlsson 
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§  Bilagor 
1 Mötets öppnande 

Qurator Tor Moberg förklarade mötet öppnat kl.17:33. 
 

 

2 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 
Beslutades: att välja John Lemchen och Jenni Gårdstedt till justeringspersoner tillika 
rösträknare  
 

 

3 Mötets behöriga utlysande 
Beslutades: att anse mötet vara behörigt utlyst 
 

 

4 Justering av röstlängden 
Beslutades: att justera röstlängden till 22 mandat 
 

 

5 Adjungeringar 
Beslutades: att inadjungera Marlene Karlsson med närvaro- och yttranderätt  
 

 

6 Anmälan av övriga frågor 
Stöd vid oförutsägbara händelser 
 

 

7 Fastställande av föredragningslistan 
Beslutades: att bifalla föredragningslistan med tillägg med punkten Stöd vid 
oförutsägbara händelser under Övriga frågor 
 

Bilaga 1 

8 Föregående mötesprotokoll 
Beslutades: att lägga protokoll 13/14-5 till handlingarna 
 

 

9 Beslutsuppföljning 
Lämnades utan åtgärd 
 

 

10 Besök från LiU-nytt 
 

 

11 Information  
11.1 Information från styrelsen 

Styrelsen informerade kring det utskickade underlaget samt kring andra 
informationspunkter. 
 

Bilaga 2 

12 Bordlagda ärenden  
12.1 Handläggare CARMA 

Beslutades: att bordlägga frågan 
 

 

13 Propositioner  
13.1 Verksamhetsplan 

Yrkande 13.1.1 
Oskar Lyding yrkar att: 

Bilaga 3 
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På sida 12 av 12, sist i första stycket, lägga till formuleringen 
Som en del i detta bör Consensus sakrevisor fungera som ett kontinuerligt stöd 
(exempelvis via mail eller telefon) för fullmäktiges ledamöter. Dessutom bör 
kårstyrelsen arbeta för att samtliga Consensus sektionsstyrelser tar ett ansvar vad 
gäller respektive sektions representation i fullmäktige; sektionen bör vara fullt 

representerad och ledamöterna bör vara såväl insatta som aktiva. 
 

Yrkande 13.1.2 
Oskar Lyding yrkar att: 
Under rubriken blickfånget lägga till följande stycke 
Att bevaka utvecklingen av Hälsouniversitetets pedagogiska modell 
Under de senaste 2-3 åren har en diskussion angående Hälsouniversitetets pedagogiska 
modell, Problembaserat lärande, och hur den i stort och smått ska tillämpas börjat 
föras på Hälsouniversitetet. Ett led i detta är den curriculumutredning som genomförts 
på läkarprogrammet, samt den fakultetsöverskridande utredningen om de 
interprofessionella momenten. Då denna diskussion är väldigt hälsosam för 
utvecklingen av våra utbildningar, är av största vikt att Consensus följer med i 

utvecklingen och deltar - så proaktivt som möjligt är - i diskussionen. 
 

Yrkande 13.1.3 

Oskar Lyding yrkar att: 
Under rubriken blickfånget lägga till följande stycke 
Att följa upp effekten av utvidgningar på våra utbildningsprogram 
Hösten 2013 beslutade regeringen att utöka antalet utbildningsplatser vid 
Hälsouniversitetet.  Sedan dess har berörda sektioner med stöd av Consensus aktivt 
arbetat för att det utökade antalet utbildningsplatser inte ska leda till försämrad 
kvalitet på utbildningarna (den största oron har gällt VFU). Det är viktigt att detta 
påverkansarbete fortsätter med oförminskad styrka. 
 

Yrkande 13.1.4 

Oskar Lyding yrkar att: 
Som ett som andra stycke under rubriken arbetsmiljö, lägga till följande formulering 
Under flera år har ett planerings-, renoverings och byggnationsarbete pågått på 
Campus US. Sist i raden är Hälsouniversitetets bibliotek, som renoveras sommaren 
2014, samt två nya områden (vid Norra Entrén samt mittemot Kårhus Örat) med 
mycket studentlokaler (föreläsningssalar, basgruppsrum, studentkök etc.). Det är 
viktigt att Consensus fortsätter att vara aktivt i påverkansarbetet kring dessa och 
övriga projekt, inte minst när det handlar om att se till helheten; att framtidens 
Campus US blir trevligt, ändamålsenligt, funktionellt och rätt dimensionerat. 
 
Som andra att-sats under "Mål - Arbetsmiljö" lägga till följande formulering 
Att aktivt delta i diskussionerna kring förändringar av Campus US, med syfte att se till 

helheten vad gäller studentlokaler vid Campus US. 
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Yrkande 13.1.5 

Jenni Gårdstedt yrkar att : 
I Verksamhetsplanens stycke “Blickfånget” på sida 12 ersätta följande formulering 
Att sammanställa en krishanteringsplan för Consensus 
För att kunna hantera oförutsedda och allvarliga händelser (inom både kår och 
sektioner) behövs klara rutiner och riktlinjer, vilket med fördel kan sammanställas i en 
utförlig krishanteringsplan. 
 
Med följande formulering 
Att sammanställa en krishanteringsplan för Consensus 
För att kunna hantera oförutsedda och allvarliga händelser (inom både kår och 
sektioner) behövs rutiner och riktlinjer, vilket med fördel kan sammanställas i en 
översiktlig krishanteringsplan. Planen bör hållas kortfattad och innefatta delar som 
vem som är direkt ansvarig vid händelse samt riktlinjer gällande extrainkallat FUM. 
 
Yrkande 13.1.6 
Sebastian Beckar yrkar att: 
På sid 5 ändra formuleringen i första målet under utbildning från 

Att öka handledares kompetens samt kvalitet på deras undervisning och bemötande av 

studenter.  

 

Till följande formulering 

Att arbeta för att öka handledares kompetens samt kvalitet på deras undervisning och 

bemötande av studenter.  

 

Yrkande 13.1.7 
Sebastian Beckar yrkar att: 
På sid 6 ändra formuleringen i andra målet under arbetsmiljö från 

Att säkra studenternas arbetsmiljö i samband med ombyggnationerna och 

omstruktureringarna på campus US och Norrköping. 

 

Till följande formulering 

Att arbeta för att säkra studenternas arbetsmiljö i samband med ombyggnationerna 

och omstruktureringarna på campus US och Norrköping. 

 

Yrkande 13.1.8 
Sebastian Beckar yrkar att: 
På sid 8 ändra formuleringen i första målet under studiesocialt från 

Att arbeta för en utvecklad och enhetlig uppförandekodex för faddrar under 

mottagningen. 
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Till följande formulering 

Att arbeta fram en utvecklad och enhetlig uppförandekodex för faddrar under 

mottagningen. 

 

Yrkande 13.1.9 
Albin Thorén yrkar att: 
På sidan 3 ersätta följande formulering 
Verksamhetsförändringarna innebär även att Consensus styrande dokument - framför 
allt stadga, arbetsordningar och policydokument - behöver revideras för att uppnå en 
konsekvens och tydlighet i dokumenten samt att rätt saker står på rätt plats och i rätt 
dokument. 
 
Med följande formulering 
Verksamhetsförändringarna innebär även att Consensus styrande dokument - framför 
allt stadga, arbetsordningar och policydokument - behöver revideras och uppdateras 
med de nya förändringar man anser nödvändiga efter utvärdering av lanseringen av 
den nya organisationen” 
 

Yrkande 13.1.10 
Albin Thorén yrkar att: 

På sidan 3 - 4 ändra följande formulering 
En del i detta är att redan från studiestart, vilket föranledde att Consensus under 
verksamhetsåret 13/14 arrangerade en mottagningskväll för studenter på avancerad 
nivå för att kunna etablera en kontakt och sprida kunskap om kåren tidigt. Dessvärre 

var intresset och deltagandet från studenternas håll lågt. 
 
Med följade formulering 
En del i detta är att redan från studiestart få en god kontakt med dessa studenter, 
vilket föranledde att Consensus under verksamhetsåret 13/14 arrangerade en 
mottagningskväll för studenter på avancerad nivå för att kunna etablera en kontakt 

och sprida kunskap om kåren tidigt. Dessvärre var intresset och deltagandet från 
studenternas håll lågt. 
 

Yrkande 13.1.11 
Albin Thorén yrkar att: 

På sidan 4 ersätta följande formulering 
Att övervaka och utvärdera förändringarna efter verksamhetsutredningen, samt 
konsekvensändra relevanta styrdokument. 
 
med: 
Att följa upp och utvärdera de genomförda organisatoriska förändringarna. 
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samt att på sidan 4 lägga till följande formulering: 
 

Att se över styrdokument och uppdatera dessa med relevanta förändringar utifrån 
ovanstående utvärdering. 
 
Yrkande 13.1.12 
Albin yrkar på att: 
Ersätta nedanstående 

De senaste åren har Consensus evenemang under mottagningen utvecklats och 
förändrats i snabb takt, där Nollefesten gjort entré och vuxit och PlaySation som redan 
är inne i sin tredje inkarnation efter Pop- respektive Rock Sensation. Anledningen till 
satsningarna är att det viktigt att kåren gör ett bra intryck på de nya studenterna 
tidigt på deras utbildning och att kåren associeras med mottagningen i stort och en 
rolig kväll i synnerhet. 

Utöver att ge ett bra intryck bör de evenemang som Consensus erbjuder sina nya 
studenter grundas på det som efterfrågas och vara utformade för att inte vara ett 
alltför stort tillägg på den redan stora belastningen som ligger på styrelse och övriga 
engagerade under mottagningen. 
Både Nollefesten och PlaySation är nu relativt väletablerade evenemang och det är 
dags att utvärdera hur de kan utvecklas vidare eller om de på något sätt borde göras 
om.  

med 

De senaste åren har Consensus evenemang under mottagningen utvecklats och 
förändrats i snabb takt, där Nollefesten gjort entré och vuxit och PlaySation är inne i 
sin tredje inkarnation efter Pop- respektive Rock Sensation. Det är viktigt att Consensus 

under mottagningen har attraktiva och omtyckta aktiviteter för studenterna.  

 
Yrkande 13.1.13 
Stina Svensson yrkar att: 
Under Utbildning lägga till följande stycke 

Consensus ska arbeta för att människors olikheter accepteras på campus, på 
verksamhetsförlagd utbildning samt samhället i stort. Ett led i att aktivt arbeta för en 
ökad acceptans är att Consensus arbetar för att synliggöra HBT- och ett 
mångfaldsperspektiv i de forum där kåren verkar.  
 
Och lägga till följande mål under punkten utbildning 
Att verka för att synliggöra HBT- och mångfaldsperspektiv i utbildningsprogrammen 
på Hälsouniversitetet. 
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Yrkande 13.1.14 
Oskar Lyding yrkar att: 
I Verksamhetsplanens stycke “Blickfånget” på sida 12 ersätta följande formulering 
Att sammanställa en krishanteringsplan för Consensus 
För att kunna hantera oförutsedda och allvarliga händelser (inom både kår och 
sektioner) behövs klara rutiner och riktlinjer, vilket med fördel kan sammanställas i en 
utförlig krishanteringsplan. 
 

Med följande formulering 
Att sammanställa en kortfattad krishanteringsplan för Consensus 
För att kunna hantera oförutsedda och allvarliga händelser (inom både kår och 
sektioner) behövs rutiner och riktlinjer, vilket med fördel kan sammanställas i en 
kortfattad och översiktlig krishanteringsplan.  
 

Yrkande 13.1.15 

Julia Mägi yrkar på att: 
Efter första stycket, efter vilket inte är acceptabelt, under Utbildning lägga till 
följande lydelse   
Mot bakgrund av detta är det viktigt att Consensus aktivt arbetar för att all 
handledning på Hälsouniversitetet skall ske av handledare med god kompetens. 
 

Yrkande 13.1.16 
Oskar Lyding yrkar på att: 
Sist i blickfånget stryka följande formulering 
Att utveckla en plan för medlemsrekrytering  
För att i framtiden kunna definiera hur Consensus ska arbeta med medlemsrekrytering 
måste en diskussion kring vikten av att säkerställa ett högt medlemsantal föras och 
vägas mot övrig grundverksamhet.  
 
 
Beslutades: att bifalla yrkande 13.1.1 
Beslutades: att bifalla yrkande 13.1.2 
Beslutades: att bifalla yrkande 13.1.3 
Beslutades: att bifalla yrkande 13.1.4 
Beslutades: att avslå yrkande 13.1.5 
Beslutades: att bifalla yrkande 13.1.6 
Beslutades: att bifalla yrkande 13.1.7 
Beslutades: att bifalla yrkande 13.1.8 
Beslutades: att bifalla yrkande 13.1.9 
Beslutades: att bifalla yrkande 13.1.10 
Beslutades: att bifalla yrkande 13.1.11 
Beslutades: att bifalla yrkande 13.1.12 
Beslutades: att bifalla yrkande 13.1.13 
Beslutades: att bifalla yrkande 13.1.14 
Beslutades: att bifalla yrkande 13.1.15 



    Linköping 
    2014-03-25 

Protokoll 13/14-6 
 
 
 
 
 

  

 
 

fumsekreterare@consensus.liu.se Consensus - Hälsouniversitetets Studentkår   
 www.consensus.liu.se Kårhus Örat, US-området  581 83 Linköping    
      TM TBJ JL JG  

     8(8)                                        

 

Beslutades: att bifalla yrkande 13.1.16 
 
Beslutades: att bifalla det framvaskade förslaget samt ge styrelsen rätten att göra 
redaktionella ändringar 
 

13.2 Budget 
Beslutades: att bifalla propositionen 
 

Bilaga 4 

 

14 Interpellationer 

Lämnades utan åtgärd 
 

 

15 Övriga frågor 
Stöd vid oförutsägbara händelser 
Punkten diskuterades 

 

 

16 Nästa möte 
Hålls i enlighet med fastställd planering den 23 april 
 

 

17 Mötets avslutande 
Qurator Tor Moberg förklarade mötet avslutat 21:45 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ _____ _____________ 

Tor Moberg TM     Datum  
Qurator 

 
______________________ _____ _____________ 

Therese Björn Johansson TBJ           Datum 

Sekreterare 
 
 
 
______________________ _____ _____________ 

John Lemchen JL           Datum 
Justeringsperson 

 
 
 
______________________ _____ _____________ 

Jenni Gårdstedt          JG           Datum          
Justeringsperson 

 


