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Protokoll CSM08-2021 
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Consensus styrelsemöte nr 8 
Verksamhetsåret 20/21 CSM08-2021 

Datum: Måndag 23 november 

Tid: 17:15 - 18:25 

Plats: Digitalt, via Zoom 

Närvarande: Nicholas Lindqvist (§1-14), Sara Nääs, Anna Larsen, Thea Isaksson, Elin Fägerstam,  

Erik Wängstam, Robin Karlsson, Emma Fredriksson, Filip Thuvander,  

Henning Ahlborg, Jonna Muller, Olivia Olovsson 

  

Ärendeordning: §1-21 

§1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 17:20 av Elin Fägerstam. 

§2 Val av mötesordförande 

Beslutades: att välja Elin Fägerstam till mötesordförande. 

  
§3 Val av mötets sekreterare 

Beslutades: att välja Thea Isaksson till mötessekreterare. 

§4 Val av justeringsperson tillika rösträknare  

Beslutades: att välja Robin Karlsson till justeringsperson tillika rösträknare. 

§5 Mötets behöriga utlysande 

Beslutades: att anse mötet behörigt utlyst. 

§6 Justering av röstlängden 

Beslutades: att fastställa röstlängden till 9 personer. 

§7 Adjungeringar 

Punkten lämnades utan åtgärd. 

§8 Anmälan av övriga frågor 

Punkten lämnades utan åtgärd.  

§9 Godkännande av föredragningslistan 

Beslutades: att godkänna föredragningslistan i dess helhet.  

§10 Information och meddelanden 

Under en coronaavstämning med LIU lyftes en plan för hur universitetet kommer  

agera i olika scenarier. 

Diskussion förs med fakulteten kring tentor eftersom de nya restikrionerna  
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påverkar studenters möjlighet att genomföra dem vid symptom. 

Insamling pågår av sektionernas verksamhetsberättelser.  

Arbetsbeskrivningar och postbeskrivningar har uppdaterats. 

§11 Projektgruppen 

Projektgruppen får i uppdrag att att samla in studenters åsikter kring examinationer  

på plats på campus. 

§12 Marknadsföring 

En quiz planeras att anordnas med jultema i början av december. 

§13 Föregående mötesprotokoll 

Punkten lämnades utan åtgärd. 

§14 Beslutsuppföljning 

Beslutet som togs kring Äskningar under föregående möte har meddelats de 

som ansökt. 

§15 Bordlagda ärenden  

Punkten lämnades utan åtgärd. 

§16 Beslutspunkter 

a. Revidering av Consensus arbetsordningar Bilaga 16a1 CSM08-2021 

Bilaga 16a2 CSM08-2021 

Beslutades: att godkänna propositionen i dess helhet.  

 

b. Revidering av Consensus postbeskrivningar Bilaga 16b1 CSM08-2021 

Bilaga 16b2 CSM08-2021 

Beslutades: att godkänna propositionen med ändring av det första ordet i 

bakgrunden från “Arbetsbeskrivningar” till “Postbeskrivningar”.  

 

c. Policy för systematiskt arbetsmiljöarbete Bilaga 16c1 CSM08-2021 

Bilaga 16c2 CSM08-2021 

Beslutades: att godkänna propositionen i dess helhet.  

 

d. Mottagningspolicy 20/21 Bilaga 16d1 CSM08-2021 

Bilaga 16d2 CSM08-2021 

Beslutades: att godkänna propositionen i dess helhet.  

 

e. Verksamhetsplan Bilaga 16e CSM08-2021 

Beslutades: att godkänna propositionen i dess helhet.  

 

f. Medlemsrepresentant KSÄF Bilaga 16f CSM08-2021 

Beslutades: att godkänna propositionen i dess helhet. 
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§17 Diskussion- och informationspunkter 

a. Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) 

Medlemsmöte äger rum imorgon, tisdagen den 24 november. 

b. Felaktigt antal nya studenter i budget och sektionsavtal för BioMed 

Mottagningsstödet som tilldelats BioMed har inte överensstämt med antalet 

medlemmar. Diskussion fördes kring hur problemet ska lösas och vilka personer som 

behöver kontaktas. 

c. Översättning av dokument 

Det finns dokument som behöver översättas och korrekturläsas. Kontakta Olivia kring 

vilka dokument det gäller. 

§18 Övriga frågor  

Punkten lämnades utan åtgärd. 

§19 Nästa möte 

 Nästa diskussionsmöte är måndag 30 november kl. 17.15. 

 Nästa styrelsemöte är måndag 7 december  kl. 17.15. 

  
§20 Utvärdering av dagens möte 

 Mötet utvärderades. 

 

§21 Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 18:25. 

 

 

 

________________________ __________ ________________________ __________ 

Elin Fägerstam Datum Thea Isaksson Datum 

Mötesordförande Mötessekreterare 

 

________________________ __________ 

Robin Karlsson Datum 

Justeringsperson  

 


