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Consensus styrelsemöte nr 04
Verksamhetsåret 22/23 CSM01-2223

Datum: Måndag 3 oktober

Tid: 17:30 - 19:00

Plats: Stigbygeln

Närvarande: Tobias Asp, Mimmi Edelman Holmkvist, Lisa Harrysson, Mikaela Huh, Alessandra

Westerlund, Lydia Toft, Clara Brefält, Sofia Luong, Alva Amrén (anslöt senare)

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 Nicholas Lindqvist till mötets sekreterare.

§4 Val av justeringsperson tillika rösträknare

Beslutades: att välja Alessandra Westerlund till justeringsperson tillika rösträknare.

§5 Mötets behöriga utlysande

Beslutades: att anse mötet behörigt utlyst.

§6 Justering av röstlängden

Beslutades: att fastställa röstlängden till 7 personer kl. 17:34. Röstlängden justerades

till 8 personer ca kl 18.30.

§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 Hälsorunda

§11 Information och meddelanden

1. Sofia -  Region Östergötland har startat ett projekt om att utöka antalet
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parkeringsplatser. Förslag om ett parkeringshus. Vid samma möte diskuterades studenters klagomål

om bristen på ställen att äta lunch. Förslag om bättre information om var det finns fler ställen att äta

lunch. Informerar även om att det kommer ske en kvällsvandring vid campus Valla på onsdag 5/10, i

syfte att se var studenter känner sig osäkra utomhus pga brist på ljus. Stora syftet är att minska

elförbrukningen samt öka studenternas trygghet.

2. Lisa - Informerade om medlemsveckan v.43. Informerade om planering av

medfakresan samt marknadsföring för denna.

§12 Marknadsföring

Lisa informerar om marknadsföring för medfakresan samt lediga poster inom Consensus.

§13 Föregående mötesprotokoll

Beslutades: att lägga mötesprotokoll CSM03-2223 till handlingarna.

§14 Beslutsuppföljning

Punkten lämnades utan åtgärd.

§15 Bordlagda ärenden

Punkten lämnades utan åtgärd.

§16 Beslutspunkter

Punkten lämnades utan åtgärd.

§17 Diskussion- och informationspunkter

a. Att ta upp på FUM Bilaga 17a CSM04-2223

- Clara föreslår att ta upp en budgetrevidering pga skillnad mellan förväntad vinst och faktisk

vinst, specifikt för CARMA och café. Föreslår även att ta upp styrelsen informerar.

- Lydia föreslår att öppna upp för anmälan till Linköpings SFS delegation

b. Konkretisering ansvarsområde Bilaga 17b CSM04-2223

- Alla ansvarsområden är fördelade

- Lydia informerar om att två verksamhetsmål löper ut till nästa sommar och det kommer

behöva etableras en ny arbetsgrupp för att arbeta fram nya mål

c. Fattigfrukost - utvärdering

- Mimmi: Linköping kändes välorganiserad, bra med bemanning, gick rätt bra och var roligt.

Snabbare och effektivare städning nästa gång då denna drog ut på tiden. Behöver informera

bättre i marknadsföringen till nästa gång att det finns veganska alternativ då vissa studenter
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inte visste detta. Förslag att även städa mer under frukostens gång för att minska på

städarbetet efteråt.

- Mikaela (enligt Mimmi och Sofia)  tyckte att medlemstorsdagen i Norrköping inte gick lika bra

som i Linköping planeringsmässigt. Behövde fylla på med juice från annat håll för att

frukosten inte skulle vara så torr (bara mackor) pga försenad leverans. Behövde även påsar så

studenter kunde ta med sig, vilket inte fanns från början.

- Alessandra föreslår alternativ bemanning för att se till att det finns tillräckligt med folk innan,

under och efter frukosten.

- I det stora hela bättre än förra året

- Lydia lyfter att det behövs ny lösning på hur man effektivt får in studenter i lokalen, då kön

blev väldigt lång. Folk som står i kön och snackar eller tar mat väldigt långsamt. Informera

bättre innan och under frukosten om att det finns fler platser på plan 11, att inte ta för lång

tid på sig då det är många som väntar. Skapa två köer för att effektivisera mattagandet,

eventuellt tredje kö för kaffe/te

- Tobbe lyfter möjligheten att hyra tallrikar och glas från exv Kårallen

- Lisa lyfter frågan om fastställd sluttid, konstaterat kl 9.

d. Samarbete med Move About Bilaga 17d CSM04-2223

- Clara och LUST-N har kontaktats av Move About som erbjuder tjänster med elektriska bilar

och erbjuder studentrabatt för uthyrning.

- Vad tycker Consensus styrelse om detta förslag till samarbete?

- Ett bra alternativ, ffa då det är högt tryck på consensusbilen eller när denna inte är

tillgänglig för studenterna.

- Fortsätt diskussionerna med Move About

- Utforska marknadsföringsmöjligheter och eventuellt en revidering av

marknadsföringspolicyn pga höga priser

§18 Övriga frågor

Punkten lämnades utan åtgärd.

§19 Nästa möte

Nästa diskussionsmöte är måndag 10 oktober kl. 17.30.

Nästa styrelsemöte är måndag 17 oktober  kl. 17.30.

§20 Utvärdering av dagens möte

Mötet utvärderades.

§21 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 19:00.
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________________________ __________ ________________________ __________

Mimmi Edelman Holmkvist Datum Nicholas Lindqvist Datum

Mötesordförande Mötessekreterare

________________________ __________

Alessandra Westerlund Datum

Justeringsperson


