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Consensus styrelsemöte nr 09 
Verksamhetsåret 21/22 CSM09-2122 

Datum:  Måndag 22 November 
Tid:              17:52 – 20:10  
Plats:                 Stigbygeln och Digitalt, via Zoom  
Närvarande:   Frida Andersson (17:52-19:00), Mimmi Edelman Holmkvist (17:52-19:00), Linus 
Ohlsson, Jannice Bygdén, Tilda Jalakas, Isabelle Arnberg, Jolanda Saxfors, Rima Patel, Marjan Baran, 
Emil Najem, Nicholas Lindqvist, Julia Karlsson, Emil Linnér, Jack Tarakijan 
  
Ärendeordning: §1-13d, §2–3, §13e- 

§1                Mötets öppnande 
  Mötet öppnades kl. 17:52 av Frida Andersson. 

§2                       Val av mötesordförande 
Beslutades: att välja Frida Andersson till mötesordförande. 
Beslutades: att välja Linus Ohlsson till mötesordförande 19:10 

  
§3            Val av mötets sekreterare 
  Beslutades: att välja Julia Karlsson till mötessekreterare. 

§4                  Val av justeringsperson tillika rösträknare  
  Beslutades: att välja Jannice Bygdén till justeringsperson tillika rösträknare. 

§5                      Mötets behöriga utlysande 
  Beslutades: att anse mötet behörigt utlyst. 

§6                    Justering av röstlängden 
  Beslutades: att fastställa röstlängden till 10 personer kl. 17:52 

  Beslutades: att fastställa röstlängden till 8 personer kl. 19:10 

§7                     Adjungeringar 
  Punkten lämnades utan åtgärd. 

§8                    Anmälan av övriga frågor 
  a) “Caféet” anmäldes som övrig fråga. Frågan behandlas under punkt 18 a. 
  b) “Medfak-resan” anmäldes som övrig fråga. Frågan behandlas under punkt 18 b. 

c) “Fattigfrukost” anmäldes som övrig fråga. Frågan behandlas under punkt 18 c. 
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§9                  Godkännande av föredragningslistan 
  Beslutades: att godkänna föredragningslistan med tillägg av övriga frågor/övrig fråga 
  enligt §8. 

§10                     Hälsorunda 

Hälsorunda utfördes med mötets närvarande.  

§11               Information och meddelanden  
Diskussion om upplägg gällande styrelsen informerar inför FUM03. Deadline fredag 
26/11.   
 
Information om Musikhjälpen angående upplägg, sektionssamarbete, datum och 
struktur.  

§12             Föregående mötesprotokoll 
  Beslutades: att lägga mötesprotokoll CSM08-2122 till handlingarna.  

§13          Beslutspunkter 

a. Äskning Kick-off mottagningssarrangörer    Bilaga 13a CSM09-2122 
Beslutades: Att neka äskning med hänsyn till punkt 3 i äskningspolicyn. 
 

b. Äskning Rabatt för suturkit     Bilaga 13b CSM09-2122 
Beslutades: Att neka äskning med hänsyn till punkt 3 i äskningspolicyn. 

 
c. FUM03: Diskussionsunderlag Förflyttning av kapital   Bilaga 13c CSM09-2122 

Beslutades: Att lägga diskussionsunderlaget till handlingarna med redaktionella 
ändringar.   

 
d. FUM03: Diskussionsunderlag Revidering av åsiktsdokument  

Bilaga 13d CSM09-2122 
Beslutades: Att lägga diskussionsunderlaget till handlingarna med redaktionella 
ändringar. 

 
e. FUM03: Proposition Medlemskap i SESUS    Bilaga 13e CSM09-2122 

Beslutades: Att lägga propositionen till handlingarna.  
 

f. FUM03: Diskussionsunderlag Mottagningssamordnare    Bilaga 13f CSM09-2122 
Beslutades: Att lägga diskussionsunderlaget till handlingarna med redaktionella 
ändringar.  

 
g. FUM03: Proposition Mottagningspolicy               Bilaga 13g1 CSM09-2122 

       Bilaga 13g2 CMS09-2122 
Beslutades: Att lägga propositionen till handlingarna. 
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§14             Diskussion- och informationspunkter 

Punkten lämnades utan åtgärd.  

§15             Övriga frågor  

a. Caféet 
Det har varit få caféarbetare som har erbjudit sig att stänga caféet. Detta har gjort 
att kaféet har stängts sent. Förslag är att ändra kaféets öppettider för att stängningar 
inte ska ske för sent, då det på kvällarna är andra aktiviteter på Örat. Diskussion kring 
att ha arbetskontrakt i café gruppen så att det blir att någon öppnar och stänger 
varje dag. Consensus styrelse kan hjälpa till med att stänga vid behov.  

b. Medfak-resan 
Diskussion kring Corona-läget i Österrike.  Hur ställer vi oss kring läget och hur ser 
STS på situationen. Förslogs att boka in ett möte med STS för att kolla hur de ställer 
sig kring frågan och information som gäller för oss.  

c. Fattigfrukost 
Jultema på fattigfrukost 24/11 och 25/11 med bland annat risgrynsgröt, lussebullar 
och pepparkakor.  

§16               Nästa möte 
                     Nästa diskussionsmöte är måndag 29 november kl. 17.30. 
                     Nästa styrelsemöte är måndag 6 december kl. 17.30. 
  
§17  Utvärdering av dagens möte 
                  Mötet utvärderades. 
 
§18         Mötets avslutande 
  Mötet avslutades kl. 20:10. 
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________________________ __________  ________________________ __________ 

Frida Andersson  Datum   Julia Karlsson    Datum 
Mötesordförande     Mötessekreterare 

 

________________________ __________ 

Jannice Bygdén   Datum 
Justeringsperson  


