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Consensus fullmäktigesammanträde  
 
Datum: 2015-03-31 

Tid: 17:37 – 20:25 

Lokal: Rönnen, Campus US 

 

 

Närvarande:  

FT 
Nathalie Nilsson 
Sebastian Nilsson 
Nils Lund 
Paulina Guillén 

SSK-L 
Isabell Hauer 
Carina Karlsson 
Tom Åberg 
 

AT 
Ej närvarande 

MedBi 
Johan Lilja 
Damon Framton 
 

LOG 
Malin Jönsson 
Sofia Szadlo 
 

BMA 
Lisa Lord 
Marcus Norberg  
 

Domfil 
Ej närvarande 
 

SSK-N 
Ej närvarande 

MF 
Therese Enenge 
Freja Swärdh 
Elina Arnemo 
Eva Nilsson 
Hanna Nilsson 
 

Styrelsen och handläggare 
Niclas Olsson 
John Lemchen 
Matilda Strömberg 
Elin Westerback 
 

Quratorspresidiet 
Johan Rudling, Qurator  
Therese Björn Johansson, Sekreterare 

Övriga 
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§  Bilagor 
1 Mötets öppnande 

Qurator Johan Rudling förklarade mötet öppnat kl.17:37 
 

 

2 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 
Beslutades: att välja Lisa Lord och Sebastian Nilsson till justeringspersoner tillika 
rösträknare 
 

 

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

 

4 Justering av röstlängden 
Beslutades: att justera röstlängden till 17 mandat 
 

 

5 Adjungeringar 
Lämnades utan åtgärd 
 

 

6 Anmälan av övriga frågor 
Lämnades utan åtgärd 
 

 

7 Fastställande av föredragningslistan 
Beslutades: att godkänna föredragningslistan  
  

Bilaga 1 

8 Föregående mötesprotokoll 
Beslutades: att lägga protokollen 14/15-4 till handlingarna 
 

 

9 Beslutsuppföljning 
Beslutsuppföljning genomfördes 
 

 

10 Information  
10.1 Information från styrelsen 

Styrelsen informerade om sitt arbete sedan senaste mötet 
 

 

11 Propositioner  
11.1 Verksamhetsplan 2015/2016 

Yrkande 11.1.1 
Freja Swärdh yrkar att 
i verksamhetsplanen under studiesocialt ersätta  
 
”Att utveckla möjligheterna till programöverskridande evenemang.”  
med  
”Att öka antalet programöverskridande evenemang”. 
 
Yrkande 11.1.2 
Lisa Lord yrkar att  
i verksamhetsplanen under Mål - Studiesocialt ändra meningen  

Bilaga2 
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"Att utveckla mottagningen för studenter som läser masterprogram eller till 
specialistsjuksköterska"  
 
till 
"Att utveckla mottagningen för studenter som läser masterprogram eller ett 
avancerat påbyggnadsprogram" 
 
samt att i brödtexten ändra  
 
från  
"för tillfället är mottagningen för studenter som läser masterprogram eller till 
specialistsjuksköterska i princip obefintlig."  
Till 
"för tillfället är mottagningen för studenter som läser masterprogram eller ett 
avancerat påbyggnadsprogram i princip obefintlig." 
 
Yrkande 11.1.3 
Freja Swärdh yrkar att  
i verksamhetsplanen i brödtexten under "studiesocialt" ersätta 
 
"För tillfället anordnar Consensus ett fåtal evenemang där studenter från flera olika 
program deltar. Dessa evenemang är ofta uppskattade och leder till ökad 
sammanhållning mellan studenter på olika program. Att utveckla eller eventuellt 
utöka denna typ av evenemang kan leda till att Consensus synliggörs mer samt ge 
ökad kommunikation och samarbete mellan sektioner på alla fakulteter. " 
 
med  
"För tillfället anordnar Consensus ett fåtal evenemang där studenter från flera olika 
program deltar. Dessa evenemang är ofta uppskattade och leder till ökad 
sammanhållning mellan studenter på olika program. Att utveckla och utöka denna 
typ av evenemang, på både kår- och sektionsnivå, kan leda till att Consensus 
synliggörs mer samt ge ökad kommunikation och samarbete mellan sektioner på alla 
fakulteter. "  
 
Yrkande 11.1.4 
Hanna Nilsson yrkar att  
i verksamhetsplanen under utbildning lägga till 
 
”Arbeta för att alla studenter med VFU på HU ska ha möjlighet till att få utbildning i 
handledarskap under sin utbildning vid HU.” 
 
Samt att i verksamhetsplanen i brödtexten under utbildning lägga till 
 
"När studenter på HU avslutat sin utbildning förväntas de ofta bli handledare för 



    Linköping 
    2015-03-31 

                                 Protokoll 14/15-6 
 
 
 
 
 

  

 
 

fumsekreterare@consensus.liu.se Consensus - Hälsouniversitetets Studentkår   
 www.consensus.liu.se Kårhus Örat, US-området, 581 83 Linköping    
      JR TBJ LL SN  

     4(5)                                        

 

andra studenter i ett tidigt skede. Det är därför motiverat att erbjuda alla studenter 
en utbildning i handledarskap under sin studietid på HU." 
 
Beslutades: att bifalla yrkande 11.1.1 
Beslutades: att bifalla yrkande 11.1.2 
Beslutades: att bifalla yrkande 11.1.3 
Beslutades: att bifalla yrkande 11.1.4 
 
Beslutades: att bifalla det framvaskade förslaget 
 

11.2 Budget 2015/2016 
Röstlängden justerades till 18 mandat 
 
Beslutades: att bifalla propositionen i sin helhet 
 

Bilaga 3 

11.3 Consensus Policy 
Yrkande 11.3.1  
Freja Swärdh yrkar att  
i Consenus policy för samarbeten under avsnittet samarbete med sektioner i sista 
stycket tillägga 
 
”Sektionsavtalet skall revideras och tas upp för beslut vid näst sista fullmäktige varje 
verksamhetsår.” 
 
Yrkande 11.3.2 
Therese Björn Johansson yrkar att  
i Consensus policy Ekonomi under “Löpande arbete och ekonomisk redovisning” i 
första stycket ändra  
 
från 
“Kårstyrelsen är ansvarig för övergripande ekonomiska beslut inom Consensus 
under verksamhetsåret. Kårens firmatecknare är gemensamt ansvariga för samtliga 
Consensus transaktioner (se stadgarna). Utbetalningar ska attesteras av minst en 
firmatecknare.” 
till 
“Kårstyrelsen är ansvarig för övergripande ekonomiska beslut inom Consensus 
under verksamhetsåret. Kårens firmatecknare är gemensamt ansvariga för samtliga 
Consensus transaktioner (se stadgarna). Utbetalningar ska attesteras av två 
firmatecknare.” 
 
Yrkande 11.3.3 
Johan Lilja yrkar att  
i Consensus policy Ekonomi under “Äskningar” ändra 
 

Bilaga 4 
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"5. Äskandets beviljande ska främja projekt eller evenemang som syftar till att 
förbättra studenternas utbildningskvalitét, arbetsmiljö, hälsa, lika behandling, 
studiesociala situation eller miljöarbeten"  
till  
"5. Äskandets beviljande ska främja projekt eller evenemang som syftar till att 
förbättra studenternas utbildningskvalitét, arbetsmiljö, hälsa, lika behandling, 
studiesociala situation, kontakt med arbetsmarknaden eller miljöarbeten" 
 
Beslutades: att bifalla yrkande 11.3.1 
Beslutades: att bifalla yrkande 11.3.2 
Beslutades: att bifalla yrkande 11.3.3 
 
Beslutades: att bifalla det framvaskade förslaget  
 

12 Motioner 
Lämnades utan åtgärd 
 

 

13 Interpellationer 
Punkten diskuterades 
 

 

14 Övriga frågor 
Lämnades utan åtgärd 
 

 

15 Mötets avslutande 
Qurator Johan Rudling förklarade mötet avslutat 20:25 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
______________________ _____ _____________ 

Johan Rudling JR     Datum  
Qurator 

 
______________________ _____ _____________ 

Therese Björn Johansson TBJ           Datum 

Sekreterare 
 
 
 
______________________ _____ _____________ 

Lisa Lord                                    LL        Datum 
Justeringsperson 

 
 
 
______________________ _____ _____________ 

Sebastian Nilsson           SN           Datum          
Justeringsperson 


