Linköping
2012-10-23

Mötesprotokoll Consensus Styrelse
Consensus styrelsemöte nr 5, verksamhetsåret 12-13
Ärende

Ärendetyp

Tisdagen den 23:e oktober
Tid:
18:00
Plats:
Sektionsrummet, Kårhus Örat
Kallade:

Consensus styrelseledamöter
Sektionsordföranden
Handläggare
Sakrevisor

Närvarande: Oskar Lyding, KO
Gubb Per Stigsson, vKOs
Therese Björn Johansson, vKOu
Elsa Beckman, Styrelseledamot
Johanna Stöckl, Styrelseledamot
Patrik Povén, Styrelseledamot
David Olander, Styrelseledamot
Niklas Norberg, Styrelseledamot
Julia Eriksson, tillförordnad Ordförande BMA-sektionen
§1

Mötet öppnas
Oskar Lyding öppnade mötet.

§2

Val av mötesordförande
Oskar Lyding valdes till ordförande.

§3

Val av mötets sekreterare
Niklas Norberg valdes till sekreterare.

§4

Val av justeringsperson tillika rösträknare
Johanna Stöckl valdes till justeringsperson tillika rösträknare.

§5

Mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigt utlyst.

§6

Justering av röstlängden
Åtta personer äger rösträtt varav åtta är närvarande.

§7

Adjungeringar
Julia Eriksson adjungeras in.
Niklas Norberg, Styrelseledamot

niklas@consensus.liu.se
www.consensus.liu.se
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§8

Anmälan av övriga frågor
Tre extra övriga frågor anmäldes, se punkt 23

§9

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes

§10

Föregående mötesprotokoll
Bordlägges till nästa möte.

§11

Beslutsuppföljning
Therese informerade om hur det ser ut med beslutsuppföljningen

§12

Bordlagda ärenden
Styrelsemöte nr 1 12-13, §15
Val av studeranderepressentanter för läsåret 12/13
a) Suppleant Fakultetsstyrelsen (beslut)
Johanna Stöckl valdes till Suppleant i Fakultetsstyrelsen.
b) Studentrepressentant Lyskraft, Vård och omsorg samt socialt arbete (beslut)
c) Ledamot Institutionsstyrelsen vid IKE (beslut)
d) Ledamot Institutionsstyrelsen vid IMH (beslut)
e) Ledamot Institutionsstyrelsen vid ISV (beslut)
f) Suppleant Integrationsgrupp (beslut)
Therese Björn Johansson valdes till suppleant i Integrationsgruppen.
g) Förvaltningsråd studentportalen (beslut)
Övriga punkter bordlades.

§13

Information och meddelanden
Therese berättar lite om mötet med ”Projektet” som hon varit på i helgen, vi har fått bra
respons på frågan om studentförsäkringar från de andra kårerna. Nästa möte är helgen den 1416 december. Fått info om Rättssäker examination från Göteborgs studentkårer. Fått info från
Uppsala om att Carl Bildt har skrivit avtal med Brasilien, max tvåtusen studenter ska komma
från Brasilien år 13/14, högskolorna måste ordna kurser för studenterna.
Inbjudan till tacksittningen är utskickad.
Arbetat lite med Integrationsgruppen, nyss uppstartad.
Per berättar om att norrköpingseventet var väldigt lyckat, vi har fått bra feedback från
Norrköpings kommun.
Mottagningssamordnare, har haft intervju med sökande.
Campushallen, möte angående samarbete.
Ska kolla upp ett avtal med en idrottsförening i norrköping.
Niklas Norberg, Styrelseledamot

niklas@consensus.liu.se
www.consensus.liu.se
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Har varit på möten om Framtidens US.
Johanna har varit på Kår-Pub den 18e oktober, väldigt bra stämning.
Varit på samma möte som Therese om integration.
Patrik pratar om Filmkvällen som anordnas imorgon Onsdag den 24e oktober
Ska ha möte med LÄK och LOG snart.
David har varit på biblioteksstyrelsemöte förra veckan, diskuterade mycket budget. E-böcker
blir bara dyrare och dyrare. Norrköpingseventet gick bra. Var på möte med BMAs
terminssekreterare i termin 5. Tentadatum har känts väldigt osäkra.
Oskar har skickat ut diskussionsunderlag till alla sektionsordföranden som handlar om ”lugna
rum”. Ska hålla tal på 24000 manifestationen för SSK imorgon onsdag den 24/10. Har varit på
verksamhets- och kompetensanalys, där diskuterades bemanning av personal, viktigt att ha
personal som kan ”grundämnena”.
§14

Fastställande av presidiebeslut
Föreligger inga.

§15

Till FUM 2 från styrelsen
Beslut
Beslutades att skicka punkterna från föredragningslistan till FUM.
Johanna, Gubb Per, Oskar och Karl-Erik åker till FUM.

§16

Val av Mottagningssamordnare
Beslut
Sarah Gustafsson (SSK T2) valdes till Mottagningssamordnare

§17

Samarbete med Holgerspexet
Beslut
Det beslutades att godkänna beslutsunderlaget ”Samarbete med Holgerspexet”

§18

Subventionering av biljetter till Laserdome
Beslut
Bilaga 2
Beslutades att godkänna beslutsunderlaget ”Subventionering av biljetter till Laserdome” med
ändring av ”Att 6500kr budgetteras till Laserdometurnering i Norrköping samt att ytterligare
6500kr budgetteras till ett liknande evenemang i Linköping.” till ”Att 13 000 kr budgeteras till
Laserdometurnering i Norrkoping för två event, höst och vår, och att detta tas från konto 4012
studiesociala evenemang.”

§19

Satsning Norrköping
Beslut
Bilaga 3
Beslutades att godkänna beslutsunderlaget ”Satsning Norrköping” med tilläggsyrkandet ” Att
ovanstående tas från konto 4021 – Information”
Niklas Norberg, Styrelseledamot

niklas@consensus.liu.se
www.consensus.liu.se
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§20

Kårkorrespondenter, information att skicka
Punkten diskuterades.

§21

Glasentrén kommande två veckor
Diskuterades vilka som ska stå i glasentrén kommande veckor och vad som ska tas upp.

§22

Övriga frågor
- Kärleksveckan SSK-L undrar över samarbete med Consensus under kärleksveckan.
- SSK-L, månadens sektion november Står med Consensus den 6e November,
kanske även den 27e.
-Utbildningsplaner och kostnader BMA kan få kostnader för VFU på annan ort.
LOG har fortfarande stora kostnader, men vissa nya uppgifter har kommit upp –
Therese informerade. Diskussion nästa möte.
-Några mötesforum info enligt tidigare mail från Oskar.
-Representationsbord David informerade.

§23

Utvärdering av dagens möte

§24

Mötet avslutas kl 20:59
Oskar lyding avslutade mötet

______________________________________________
Niklas Norberg, Styrelseledamot_____NN
Mötessekreterare
______________________________________________
Johanna Stöckl, Styrelseledamot_____JS
Justerare tillika rösträknare
______________________________________________
Oskar Lyding, Kårordförande_____OL
Mötesordförande

Niklas Norberg, Styrelseledamot
niklas@consensus.liu.se
www.consensus.liu.se
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