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Consensus styrelsemöte nr 02
Verksamhetsåret 22/23 CSM02-2223

Datum: Måndag 29 augusti

Tid: 17:30 - 19:09

Plats: Stigbygeln

Närvarande: Lisa Harrysson, Mimmi Edelman Holmkvist, Mikaela Alexanderson, Alva Amrén,

Mikaela Huh, Tobias Asp, Sofia Luong, Filippa Alesand Lundin, Alessandra Westerlund, Marjan Baran,

Lydia Toft, Nicholas Lindqvist.

Ärendeordning:§1-§21

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades kl.17:30 av Mimmi Edelman Holmkvist .

§2 Val av mötesordförande

Beslutades: att välja Mimmi Edelman Holmkvist till mötesordförande.

§3 Val av mötets sekreterare

Beslutades: att välja Filippa Alesand Lundin till mötets sekreterare.

§4 Val av justeringsperson tillika rösträknare

Beslutades: att välja Mikaela Alexanderson till justeringsperson tillika rösträknare.

§5 Mötets behöriga utlysande

Beslutades: att anse mötet behörigt utlyst.

§6 Justering av röstlängden

Beslutades: att fastställa röstlängden till 8 personer kl. 17:33.

Beslutades: att fastställa röstlängden till 9 personer kl. 18:07

§7 Adjungeringar

Punkten lämnades utan åtgärd.

§8 Anmälan av övriga frågor

“Miljöarbete” anmäldes som övrig fråga. Frågan behandlas under punkt 18 a.

§9 Godkännande av föredragningslistan

Beslutades: att godkänna föredragningslistan med tillägg av övrig fråga enligt §8.
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§10 Information och meddelanden

MedFak-resan, hur många platser vill vi ha? Alternativen är 100 eller 110 platser  och

fler anses bättre än färre.

Alessandra är tillbaka.

§12 Marknadsföring

Presentationerna på instagram är igång på instagram och alla har tagit sin bild nu.

§13 Föregående mötesprotokoll

Beslutades: att lägga mötesprotokoll CSM01-2223 till handlingarna.

§14 Beslutsuppföljning

Punkten lämnades utan åtgärd.

§15 Bordlagda ärenden

Punkten lämnades utan åtgärd.

§16 Beslutspunkter

a. Proposition - Ändring av mandatperiod Bilaga 16a CSM02-2223

för valberedningen

Beslutades: att avslå bilaga 16a CSM02-2223.

b. Skyddsombud Bilaga 16b CSM02-2223

Beslutades: att godkänna bilaga 16b CSM02-2223 i sin helhet.

c. Revidering av öppettider kontoret Bilaga 16c CSM02-2223

Beslutades: att godkänna bilaga 16c CSM02-2223 i sin helhet.

d. GDPR-ansvarig/dataskyddsombud 22/22 Bilaga 16d CSM02-2223

Beslutades: att godkänna bilaga 16d CSM02-2223 i sin helhet.

§17 Diskussion- och informationspunkter

a. Revidering av arbetsordningar

Revidering av arbetsordningar kommer att lyftas på FUM. Tas upp på

diskussionsmöte.

b. Äskningsperioder Bilaga 17b CSM02-2223

En summa bör finnas även för den sista äskningsperioden. Om sektionerna

uppmärksammas om äskningsmöjligheten kan viljan att ha evenemang tillsammans

öka. Consensus behöver marknadsföra möjligheten att äska pengar vid

sektionsöverskridande evenemang för att medvetandegöra sektionerna. Sista

perioden är längre för att sektionerna ska ha möjlighet att äska även för vårterminen.

c. Samarbete med Hedvig Bilaga 17c CSM02-2223

Eftersom Consensus har sänkt kostnaden för medlemskap, är det ett bra tillfälle att se

hur prissänkningen fungerar om vi avslutar samarbetet med Hedvig. Tidigare har

många studenter blivit kårmedlemmar till följd av samarbetet men nu är

förhoppningen att studenterna blir medlemmar ändå tack vare det sänkta priset. Att



3

avsluta samarbetet genererar med största sannolikhet mindre arbete än att behålla

samarbetet med Hedvig.

d. Budgetrevidering

Ta upp detta på FUM, mer information kommer.

e. Vakanta poster

Valberedningen består av endast två personer, vilka inte längre vill vara del av

valberedningen. De tomma platserna där behöver fyllas för att vakanser ska kunna

fyllas. Marknadsföring av vakanta poster kan börja efter första FUM.

f. Proposition -  Datum för fullmäktige Bilaga 16e CSM02-2223

De föreslagna datumen i bilaga 16e CSM02-2223 krockar med fyra av Pubarna, därför

ska datumen ses över innan beslut fattas. Lydia Toft ska diskutera datum med Jannice

Bygdén (FUM-ordförande) för att undvika krockar med andra evenemang. Se över att

både byta vecka men även att endast byta dag. Puben har fått fasta datum för sina

evenemang som därmed inte kan ändras.

§18 Övriga frågor

a. Miljöarbete

“Grön sektion” diskuterades på mötet. De kan eventuellt hjälpa till med miljöpolicy.

§19 Nästa möte

Nästa diskussionsmöte är måndag 5e september kl. 17.30.

Nästa styrelsemöte är måndag 12e september  kl. 17.30.

§20 Utvärdering av dagens möte

Mötet utvärderades.

§21 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 19:09.

________________________ __________ ________________________ __________

Datum Datum

Mimmi Edelman Holmkvist Filippa Alesand Lundin

________________________ __________

Datum

Mikaela Alexandersson


