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Consensus styrelsemöte nr 10

Verksamhetsåret 22/23 CSM10-2223

Datum: Tisdag 10 januari

Tid: 17:33 - 20:02

Plats: via Zoom

Närvarande: Lydia Toft, Axel Le Merle, Alva Amrén, Mimmi Edelman Holmkvist, Mikaela Seoyeon

Huh, Mikaela Alexanderson, Smilla Frenger, Lisa Harrysson, Clara Karlsson Brefält, Filippa

Alesand Lundin, Nicholas Lindqvist, Sofia Luong

Ärendeordning: §1 - §21

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 17:33 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 Filippa Alesand Lundin 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. 17:38.

§7 Adjungeringar

Punkten lämnades utan åtgärd.

§8 Anmälan av övriga frågor

“Samarbete med Gevalia” anmäldes som övrig fråga. Frågan behandlas under punkt

18 a.

“Mottagningsperioden” anmäldes som övrig fråga. Frågan behandlas under

punkt 18b.
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§9 Godkännande av föredragningslistan

Beslutades: att godkänna föredragningslistan med tillägg av övriga frågor

enligt §8, samt tillägg av diskussionsfråga 16b “Äskning - band på PubÖrat”.

§10 Hälsorunda

Hälsorunda utfördes med mötets närvarande.

§11 Information och meddelanden

a. Det informerades om förberedelser inför Nolle-P

b. Det informerades om kaffe för en åsikt, som planeras att hållas vecka 9

c. Det informerades om preparationer inför CARMA

§12 Marknadsföring

Det informerades om förberedelser och plan för invalsperioden inför rekryteringen av nästa

verksamhetsår. Det informerades om 25-års festen på örat, samt om nollephesten.

§13 Föregående mötesprotokoll

a. Protokoll CSM09-2223

Beslutades: att lägga mötesprotokoll CSM09-2223 till handlingarna.

§14 Beslutsuppföljning

Punkten lämnades utan åtgärd.

§15 Bordlagda ärenden

Punkten lämnades utan åtgärd.

§16 Beslutspunkter

a. Proposition - ändring av mandatperioden Bilaga 16a CSM10-2223

Besutades: Att bordlägga bilaga 16a CSM10-2223

b. Äskning - band på Pub Örat Bilaga 16b CSM10-2223

Beslutades: Att avslå bilaga 16b CSM10-2223 i sin helhet, med kommentar att denna kan

återremitteras med tydliggörande av vilka och hur beviljepunkterna har uppnåtts.

§17 Diskussion- och informationspunkter

a. Att ta upp på FUM04 Bilaga 17a CSM10-2223

Värdegrund, bilpolicy, SAR-förslag, nya verksamhetsmål, äskningspolicyn,
namnändring av poster, budgetrevision
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§18 Övriga frågor

a. Samarbete med Gevalia

Caféchefen har sökt samarbeten med olika kaffeleverantörer, varav Gevalia har

skickat ett erbjudande

b.Mottagningsperioden

Klargörande av vad allt med nolle-P innebär för consensus styrelse rent praktiskt

§19 Nästa möte

Nästa diskussionsmöte är måndag 23 januari kl. 17.30.

Nästa styrelsemöte är måndag 30 januari kl. 17.30.

§20 Utvärdering av dagens möte

Mötet utvärderades.

§21 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 20:02.
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__________________________ ______ ________________________ ________

Mimmi Edelman Holmkvist Datum Nicholas Lindqvist Datum
Mötesordförande Mötessekreterare

__________________________ ______

Filippa Alesand Lundin Datum
Justeringsperson


