
Consensus - Medicinska fakultetens studentkår 1
Protokoll CSM05-2223
2022-10-17

Consensus styrelsemöte nr 05
Verksamhetsåret 22/23 CSM05-2223

Datum: Måndag 17 oktober

Tid: 17:35 - 18:26

Plats: Stigbygeln

Närvarande: Mimmi Edelman Holmkvist, Clara Brefält, Lydia Toft, Lisa Harrysson, Nicholas

Lindqvist, Sofia Luong, Marjan Baran, Alessandra Westerlund

Ärendeordning: §1-21

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades kl.17:35 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 Lydia Toft 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. 17:37.

Röstlängden justeras till 8 personer kl. 17:50.

Röstlängden justeras till 7 personer kl. 17:59.

§7 Adjungeringar

Punkten lämnades utan åtgärd.

§8 Anmälan av övriga frågor

“KOM-video” anmäldes som övrig fråga. Frågan behandlas under punkt 18 a.
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§9 Godkännande av föredragningslistan

Beslutades: att godkänna föredragningslistan med tillägg av punkten “KOM-video”

enligt §8.

§10 Hälsorunda

§11 Information och meddelanden

a. Halvtidskonkretisering

Halvtidskonkretisering 3e december.

b. Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal är på gång, information skickas ut senare ikväll.

c. Låna böcker på biblioteket

Kom ihåg att planera i tid om du behöver låna bankkort. Biblioteket kommer fixa sitt

datasystem, vilket kommer leda till problem när man lånar böcker. Låna böcker på

plats istället för online. Justering av tid för boklån.

§12 Marknadsföring

MedFak-resan har sålt slut! Save the date har lagts ut för sittning. Medlemskap är

kopplat till Orbi nu! Medlemsveckan är nästa vecka.

§13 Föregående mötesprotokoll Protokoll CSM04-2223

Beslutades: att lägga mötesprotokoll CSM04-2223 till handlingarna.

§14 Beslutsuppföljning

Punkten lämnades utan åtgärd.

§15 Bordlagda ärenden

Punkten lämnades utan åtgärd.

§16 Beslutspunkter

a. Proposition - SFSFUM-delegation Appendix 16a CSM05-2223

Besutades: Att godkänna bilaga 16a CSM05-2223 i sin helhet.

b. Proposition - Budgetrevidering Appendix 16b1 CSM05-2223

Appendix 16b2 CSM05-2223

Besutades: Att godkänna bilaga 16b1 och 16b2 CSM05-2223 i sin helhet.

c. Ansvarsfrihet Consensus verksamhetsår Appendix 16c CSM05-2223

Besutades: Att godkänna bilaga 16c CSM05-2223 i sin helhet.
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§17 Diskussion- och informationspunkter

a. MedFak-sittning 2022 Appendix 17a CSM05-2223

Diskuterar kring priset på sittningsbiljetter. Kommer fram till att

429kr/biljett+eftersläpp är rimligt, varje person får anmäla intresse för märke som

beställs i efterhand. Det Consensus betalar är pynt som bör landa på ca 1000kr.

b. Arbetsgrupp för nya verksamhetsmål

Alessandra, Sofia och Filippa anmäler intresse för att delta i arbetsgruppen. Planeras

att tas upp för diskussion på FUM 8e december. Gruppen ses på möte inom snar

framtid.

§18 Övriga frågor

a. KOM-video

Alessandra ska vara med i en KOM-video på fredag. Hon ska ha representationskläder

på sig, StuFF och LinTek ska också vara med.

§19 Nästa möte

Nästa diskussionsmöte är måndag 24e oktober kl. 17.30.

Nästa styrelsemöte är måndag 31a oktober kl. 17.30.

§20 Utvärdering av dagens möte

Mötet utvärderades.

§21 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 18:26.

________________________ __________ ________________________ __________

Mimmi Edelman Holmkvist Datum Filippa Alesand Lundin Datum

Mötesordförande Mötessekreterare

________________________ __________

Lydia Toft Datum

Justeringsperson


