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Consensus styrelsemöte nr 07
Verksamhetsåret 22/23 CSM07-2223

Datum: Måndag 14 november

Tid: 17:30 - 19:27

Plats: Stigbygeln

Närvarande: Nicholas Lindqvist, Tobias Asp, Lydia Toft, Alva Amrén, Mimmi Edelman Holmkvist,

Mikaela Alexandersson, Sofia Luong, Axel Le Merle, Smilla Frenger, Marjan Baran, Alessandra

Westerlund, Filippa, Alesand Lundin, Lisa Harrysson

Ärendeordning: §1-

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 17:40 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 Lisa Harrysson till justeringsperson tillika rösträknare.

§5 Mötets behöriga utlysande

Beslutades: att anse mötet behörigt utlyst.

§6 Justering av röstlängden

Beslutades: att fastställa röstlängden till 9 personer kl. 17:42.

§7 Adjungeringar

Punkten lämnades utan åtgärd.

§8 Anmälan av övriga frågor

Punkten lämnades utan åtgärd.

§9 Godkännande av föredragningslistan

Beslutades: att godkänna föredragningslistan med tillägg av ett presidiebeslut under

§14 - Beslutsuppföljning: Medlemssittning.

§10 Måenderunda

Måenderunda utfördes med närvarande.
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§11 Information och meddelanden

Lydia informerar om SFS medlemsmöte samt om nya beslut från Gamla Linköping

angående att arrangera event på vallamassivet. Fortsatt arbete med SSK om dess

omdiskuterade tentamen. Fortsatt arbete med revision av plan 11 på kårhuset Örat.

Lydia ska närvara på möte mellan FF och Kårservice om dyra sittningspriser och nya

bokningsregler på KK där framtida lösningar kan diskuteras.

§12 Marknadsföring

Smilla informerar om vakanta poster som ska marknadsföras och sista anmälningsdag

för Medfakresan. Lisa informerar att det är studerandes dag på torsdag 17/11.

§13 Föregående mötesprotokoll

Punkten lämnades utan åtgärd.

§14 Beslutsuppföljning

a. Presidiebeslut: Medfaksittningen beslutades att ställas in

§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 CSM07-2223

Förslag för vad som ska tas upp på FUM:

- Mottagningspolicy

- Bikupa om Consensus värdegrund

- Verksamhetsmål

b. Workshop verksamhetsmål Bilaga 17b CSM07-2223

Styrelsen kom med förslag på nya verksamhetsmål på padlet.

c. Mottagningssamordnare Bilaga 17c CSM07-2223

Mikaela informerar om mottagningssamordnarposten och hur denna inte behövdes

till den grad man hade trott.

- STUFF och LinTek har också mottagningssamordnare som avlastar

mottagningssamordnare i respektive kår. Mikaela upplevde att att det var lättare för

henne att ha direkt kontakt med arrangörerna på mottagningen, och

mottagningsansvariga på de andra sektionerna har upplevt frustration med detta.

- Alva föreslår att konkretisera Consensus olika poster utifrån deltagande från

Linköping. Lydia tillägger att man kan omformulera posten till ett arbetsområde med

mer flytande avgränsningar.

- Det diskuterades kring för- och nackdelar med att ha posten som ett avgränsat

arbetsområde, som en egen post med begränsad anställning under kort tid, eller som
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en egen post med anställning från ett tidigare datum och med längre

anställningsperiod.

- Diskuterades kring hur och när man ska marknadsföra posten inför kommande

styrelsebyten

- Styrelsen tycker sammanfattat att posten ska luckras upp och förändra dess

mandatperiod samt marknadsföra denna tidigare

- Det föreslås att ta upp ändringarna till posten som en diskussionsfråga till FUM

§18 Övriga frågor

Punkten lämnades utan åtgärd.

§19 Nästa möte

Nästa diskussionsmöte är måndag 21 november kl. 17.30.

Nästa styrelsemöte är måndag 28 november kl. 17.30.

§20 Utvärdering av dagens möte

Mötet utvärderades.

§21 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 19:27.

________________________ __________ ________________________ __________

Mimmi Edelman Holmkvist Datum Nicholas Lindqvist Datum

Mötesordförande Mötessekreterare

________________________ __________

Lisa Harrysson Datum

Justeringsperson


