
Consensus - Medicinska fakultetens studentkår 1
Protokoll CSM10-2122
Mötesordförande, 2021-12-06

Consensus styrelsemöte nr 10
Verksamhetsåret 21/22 CSM10-2122

Datum: Måndag 6 December

Tid: 17:30

Plats: Stigbygeln och Digitalt, via Zoom https://liu-se.zoom.us/j/3945827206

Närvarande: Frida Andersson, Mimmi Edelman Holmkvist, Rima Patel, Emilj Najem, Jolanda

Saxfors, Isabelle Arnberg, Julia Karlsson, Emil Linnér, Jack Tarakjian, Jannice Bygdén, Nicholas

Lindqvist, Linus Ohlsson (från 18.30)

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades 17.30

§2 Val av mötesordförande

Beslut: att välja Frida Andersson till mötesordförande.

§3 Val av mötets sekreterare

Beslut: att välja Mimmi Edelman Holmkvist till mötets sekreterare.

§4 Val av justeringsperson tillika rösträknare

Beslut: att välja Rima Patel till mötets justeringsperson tillika rösträknare.

§5 Mötets behöriga utlysande

Beslut: att mötet ansågs behörigt utlyst

§6 Justering av röstlängden

Beslut: att röstlängden justeras till 9 personer.

§7 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§8 Anmälan av övriga frågor

“FUB1” anmäldes som övrig fråga och behandlas under punkt 15a.

“Avstängningar från kårhus” anmäldes som övrig fråga och behandlas under punkt

15b.

“Halvtidskonkan” anmäldes som övrig fråga och behandlas under punkt 15c.

“Tid för julmys” anmäldes som övrig fråga och behandlas under punkt 15d.

“Jordnötsallergi i cafét” anmäldes som övrig fråga och behandlas under punkt 15e.

“Uppföljning åsiktsdokument” anmäldes som övrig fråga och behandlas under punkt

15f.

§9 Godkännande av föredragningslistan

Beslut: att godkänna föredragningslistan i sin helhet med tillägg av “FUB1”,
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“Avstängningar från kårhus”, “Halvtidskonkan”, “Jordnötsallergi på cafét”,

“Uppföljning åsiktsdokument”

§10 Hälsorunda

Hälsorunda utfördes med mötets närvarande.

§11 Information och meddelanden

Punkten lämnades utan åtgärd.

§12 Föregående mötesprotokoll

a. CSM09-2122

Beslut: att lägga CSM09-2122 till handlingarna.

§13 Beslutspunkter

a. Avtal Hedvig Bilaga 13a CSM10-2122

Beslut: att lägga Bilaga 13a till handlingarna, med redaktionella ändringar

§14 Diskussion- och informationspunkter

a. Smittspridning Covid-19

Smittspridningen i landet ökar och det är viktigt att hålla sig uppdaterad kring de

riktlinjer som kan komma från LiU, Region Östergötland och FHM.

§15 Övriga frågor

a. “FUB1”

Uppsamlingstillfälle för de som inte kunde närvara på FUB1 planeras in i december.

b. “Avstängningar från kårhus”

Studenter som blivit avstängda från kårhus skall kunna delta som faddrar under

mottagningen, fall bör granskas på individuell basis där det beror på anledning till att

studenten har blivit avstängd som avgör ifall de tillåts vara med under mottagningen.

c. “Halvtidskonkan”

Datum för Halvtidskonkan lades i februari.

d. “Tid för julmys”

Bestämdes tid för Consensus julmys kommande söndag.
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e. “Jordnötsallergi på cafét”

Det är tillåtet att sälja varor innehållande jordnötter på Café Örat.

f. “Uppföljning åsiktsdokument”

Consensus åsiktsdokument diskuterades på föregående FUM. De områden som

ansågs vara extra viktiga för FUM-medlemmarna ska tas upp

§16 Nästa möte

Nästa möte är måndag 13/12 kl 17.30 och är ett beslutsmöte.

§17 Utvärdering av dagens möte

Dagens möte utvärderades med närvarande.

§18 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl 18.56

________________________   __________          ________________________   __________

Frida Andersson Datum                    Mimmi Edelman Holmkvist Datum

Mötesordförande Mötessekreterare

________________________   __________

Rima Patel Datum

Justeringsperson


