Linköping
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Protokoll 13/14-4

Consensus fullmäktigesammanträde
Datum: 2014-02-06
Tid: 17:30-21:57
Lokal: Rönnen, Campus US
Närvarande:
SG
Linnéa Högberg
Frida Gustafson
Niklas Norberg

BMA
Malin Olsson
Lisa Lord

AT
Shilan Jaderi
Moa Westerlund

MedBi
Johan Lilja
Lovisa Örkenby

LOG
Maria Jönsson
Anna Karlsson

SSK-L
Niclas Olsson
Stina Svensson
Klara Plamér

Domfil
Ej närvarande

SSK-N
Olivia Lund
Maria Åkesson

MF
Oskar Lyding (närvarande från och med
§12)
Albin Thorén
Hanna Svahlstedt
Märta Kron
Teodor Poignant
Jenni Gårdstedt
Hanna Nilsson
Julia Mägi

Styrelsen och handläggare
Sebastian Becker
David Olander
Julia Eriksson

Quratorspresidiet
Tor Moberg, Qurator
Gustav Andersson, sekreterare
Therese Björn Johansson, Pro Qurator

Övriga
Louise Roséen
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§
1

Bilagor

Mötets öppnande
Qurator Tor Moberg förklarade mötet öppnat.

2

Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Beslutades: att välja Olivia Lund och Moa Westerlund till justeringspersoner tillika
rösträknare

3

Mötets behöriga utlysande
Beslutades: att anse mötet vara behörigt utlyst

4

Justering av röstlängden
Beslutades: att justera röstlängden till 23 mandat på §1-11.1
Beslutades: att justera röstlängden till 24 mandat från och med §12

5

Adjungeringar
Beslutades: att inadjungera Louise Roséen med närvaro- och yttranderätt

6

Anmälan av övriga frågor
Lämnades utan åtgärd

7

Fastställande av föredragningslistan
Beslutades: att bifalla föredragningslistan

8

Föregående mötesprotokoll
Beslutades: att lägga protokoll 13/14-2 till handlingarna

9

Beslutsuppföljning
Beslutsuppföljning hölls.

10
10.1

Information
Information från styrelsen
Styrelsen informerade kring det utskickade underlaget samt kring andra
informationspunkter.

11
11.1

Bordlagda ärenden
Hedersmedlem
Beslutades: att utse Sara Bergqvist till hedersmedlem i enlighet med bilaga
Beslutades: att ge styrelsen rätt att göra ändringar i motiveringstexten

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Röstlängden justerades till 24 mandat.
12
12.1

Val
Val av valberedning
Beslutades: att välja Frida Gustafsson till ledamot i valberedning
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Beslutades: att välja Stina Svensson till ledamot i valberedning
Beslutades: att välja Madelene Larsson till ledamot i valberedning
12.2

Val av handläggare CARMA
Beslutades: att bordlägga punkten

12.3

Val av delegationsledare SFS-FUM
Beslutades: att välja David Olander till delegationsledare i enlighet med
propositionsförslag

13
13.1

Propositioner
Stadgeförändringar Verksamhetsutredningen

Bilaga 4

Bilaga 5
Bilaga 6

Yrkande 13.1.1
Oskar Lyding yrkar att:
ersätta formuleringen:
Vid lika rö stetal gä ller som styrelsens beslut den mening som biträ des av
styrelseordfö rande.
Med följande formulering:
Vid lika rö stetal gä ller som styrelsens beslut den mening som biträ des av
kårordförande. Är kårordförande frånvarande gäller den mening som biträdes av vice
kårordförande.
Yrkande 13.1.2
Niklas Norberg yrkar att:
ersätta formuleringen:
Vid lika rö stetal gä ller som styrelsens beslut den mening som biträ des av
styrelseordfö rande.
Med följande formulering:
Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av den person som för dagen är vald
till mötesordförande.
Yrkande 13.1.3
Julia Mägi yrkar att:
ersätta formuleringen:
Vid lika rö stetal gä ller som styrelsens beslut den mening som biträ des av
styrelseordfö rande.
Med följande formulering:
Vid lika rö stetal gä ller som styrelsens beslut den mening som biträ des av
kårordförande.
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Yrkande 13.1.4
Therese Björn Johansson yrkar att:
ersätta lydelsen i 5.15 vårvalmöte:
8. vä lja styrelseordfö rande
9. vä lja kå rstyrelsens ö vriga ledamö ter
Med följande lydelse:
8. Välja kårstyrelsens övriga ledamöter
9. Välja styrelsens mötesordförande
Yrkande 13.1.5
Tor Moberg yrkar att:
konsekvensändra styrelseordfö rande till styrelsens mötesordförande i
propositionsförslaget
Yrkande 13.1.6
Oskar Lyding yrkar att:
under § 7.12 ändra formuleringen :
att leda och övervaka arbetet inom kårstyrelsen
till :
att leda arbetet vid kårstyrelsens sammanträden samt att vara kårordförande
behjälplig vad gäller generell arbetsledning av kårstyrelsen.
Yrkande 13.1.7
Oskar Lyding yrkar att:
under § 7.11 kårordförandes åligganden ändra:
att leda och övervaka det operativa arbetet inom kåren
till :
att leda och övervaka all verksamhet inom kåren. Undantag gäller det arbete som
direkt är kopplat till styrelsens sammanträden, där kårordförande ska utgöra ett stöd
för styrelsens mötesordförande.
Yrkande 13.1.8
Oskar Lyding yrkar att:
under 12:4 stryka meningen:
Det åligger kårordförande:
Yrkande 13.1.9
Oskar Lyding yrkar att:
under 7.12 ersätta formuleringen:
Det åligger kårstyrelsens ordförande
Med formuleringen:
Det åligger styrelsens mötesordförande.

fumsekreterare@consensus.liu.se
www.consensus.liu.se

Consensus - Hälsouniversitetets Studentkår
Kårhus Örat, US-området 581 83 Linköping
TM

4(8)

GA

OL

MW

Linköping
2014-02-06

Protokoll 13/14-4

Yrkande 13.1.10
Oskar Lyding yrkar att:
under § 7.10 det åligger kårstyrelsen lägga till:
Att driva, och kontinuerligt rapportera till fullmäktige angående, den verksamhet som
fastslagits i verksamhetsplan för aktuellt verksamhetsår.
Yrkande 13.1.11
Oskar Lyding yrkar att:
under 9.3 sektionsordförandemötet:
Ändra:
Sektionsordförandemötet sammanträder på kallelse av vice kårordförande.
Till :
Sektionsordförandemötet sammanträder på kallelse av kårordförande eller vice
kårordförande.
Yrkande 13.1.12
Oskar Lyding yrkar att:
under 10.2 ändra formuleringen:
Utskotten bereder inom sitt verksamhetsområde frågor som skall behandlas av
kårstyrelsen samt verkställer av kårstyrelsen fattade beslut.
Till:
Utskotten driver, med utgångspunkt i verksamhetsplan för innevarande
verksamhetsår, frågor inom sitt verksamhetsområde. Dessutom bereder utskotten
frågor som skall behandlas av kårstyrelsen samt verkställer av kårstyrelsen fattade
beslut.
Yrkande 13.1.13
Oskar Lyding yrkar att:
först under § 13.1 lägga till:
Kårens revisorer utgörs av en sakrevisor och en ekonomisk revisor.
Yrkande 13.1.14
Oskar Lyding yrkar att:
sist under § 13.1 lägga till:
Den ekonomiska revisorn ska vara auktoriserad.
Beslutades: att bifalla yrkande 13.1.1
Beslutades: att avslå yrkande 13.1.2
Beslutades: att avslå yrkande 13.1.3
Beslutades: att bifalla yrkande 13.1.4
Beslutades: att bifalla yrkande 13.1.5
Beslutades: att bifalla yrkande 13.1.6
Beslutades: att avslå yrkande 13.1.7
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Beslutades: att bifalla yrkande 13.1.8
Beslutades: att bifalla yrkande 13.1.9
Beslutades: att bifalla yrkande 13.1.10
Beslutades: att avslå 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 det framvaskade förslaget
13.2

Consensus åsiktsdokument
Yrkar 13.2.1
Gubb Per Stigsson yrkar att:
Infoga följande lydelse sist i första stycket under 5.2.1 Lärarnas kompetens:
Lärare ska behandla studenter med respekt och ingen student ska behöva känna sig kränkt
eller orättvist behandlad.
Yrkande 13.2.2
Oskar Lyding yrkar att:
under 5.2.3 andra stycket ersätta formuleringen
såsom de berörda institutionerna. Dessa organisationers uppgift blir att säkerställa att
amanuensernas undervisning håller hög kvalitet.
med följande formulering:
såsom fackföreningar eller liknande. Consensus uppgift i sammanhanget är att verka för
att amanuensernas undervisning håller hög kvalitet.
Yrkande 13.2.3
Märta Kron yrkar att:
stryka sammanfattningsdelen av åsiktsdokumentet
Yrkande 13.2.4
Oskar Lyding yrkar att:
ersätta följande lydelse under 1.1 Studentinflytande:
Kåren ska vara ideologiskt, partipolitiskt, religiöst och fackligt oberoende och bygga på
demokratiska principer och beslut. Kåren ska representera den mångfald som finns bland
studenterna och värna om ett brett ideellt engagemang.
Med följande lydelse:
Kåren ska vara partipolitiskt, religiöst och fackligt oberoende och bygga på demokratiska
principer och beslut. Kåren ska representera den mångfald som finns bland studenterna
och värna om ett brett ideellt engagemang.
Beslutades: att bifalla yrkande 13.2.1
Beslutades: att bifalla yrkande 13.2.2
Beslutades: att bifalla yrkande 13.2.3
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Beslutades: att avslå yrkande 13.2.4
Beslutades: att bifalla det framvaskade förslaget
13.3

Mottagningspolicyn
Yrkande 13.3.1
Niklas Norberg yrkar att:
ersätta följande lydelse på sidan 7:
Arrangörer av mottagningsverksamhet
Arrangörer av mottagningsverksamhet kan till exempel vara fadderier, faddergrupper,
festerier, sektioner och nationer. I normalfallet planerar och genomför arrangören
mottagningsverksamhet under nolle-p för de studenter som via sin utbildning per
automatik knyts till arrangören. Arrangörer har även lov att bestämma ytterligare
regler för sitt nolle-p, så länge dessa inte går emot mottagningspolicyn samt godkänns
av kåren.

Bilaga 9

med:
Arrangörer av mottagningsverksamhet
Arrangörer av mottagningsverksamhet kan till exempel vara fadderier, faddergrupper,
festerier, sektioner och nationer. I normalfallet planerar och genomför arrangören
mottagningsverksamhet under nolle-p för de studenter som via sin utbildning per
automatik knyts till arrangören. Arrangörer har även lov att bestämma ytterligare
regler för sitt nolle-p, så länge dessa inte går emot mottagningspolicyn eller godkänns
av kåren.
Yrkande 13.3.2
Styrelsen yrkar att:
ge kårstyrelsen rätt att göra redaktionella och grafiska ändringar
Beslutades: att avslå yrkande 13.3.1
Beslutades: att bifalla propositionen
Beslutades: att bifalla yrkande 13.3.2
13.4

Projektanställning
Beslutades: att bifalla propositionen

14

Interpellationer
Interpellation från Medicinska föreningen, genom Oskar Lyding:
Vi är lite fundersamma kring Consensus engelska hemsida. Dels eftersom vi vet att en
sådan har efterfrågats från flera håll (bland annat LiUs internationella förening, ESN),
dels eftersom en mall för hemsidan länge funnits (Consensus.liu.se/cng/eng) men inte
tagits i bruk. Vad har styrelsen för tidsplan för när hemsidan kommer att börja
användas, och vad tänker ni er är en rimlig ambitionsnivå för hemsidan (dvs. Hur
mycket information och inlägg ska finnas på engelska?)?

15

Bilaga 10

Beslutades: att bordlägga punkten
Övriga frågor
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Lämnades utan åtgärd.
16

Nästa möte
Hålls i enlighet med fastställd planering den 3 mars.

17

Mötets avslutande
Qurator Tor Moberg avslutade mötet 21:57

______________________ _____ _____________

______________________ _____ _____________

Tor Moberg
Qurator

Gustav Andersson
Sekreterare

TM

Datum

GA

Datum

______________________ _____ _____________

______________________ _____ _____________

Oliva Lund
Justeringsperson

Moa Westerlund
Justeringsperson

OL
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Datum

MW

Datum
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