
Consensus - Medicinska fakultetens studentkår 1  
Föredragningslista CSM12-2122  
Vice kårordförande, 2022-01-19  

Consensus styrelsemöte nr 12  
Verksamhetsåret 21/22 CSM12-2122  

Datum: Söndag 23 januari  
Tid: 15:00  
Plats: Via Zoom https://liu-se.zoom.us/j/3945827206  
Kallade: Linus Olsson, Jannice Bygdén, Tilda Jalakas, Jolanda Saxfors, Mimmi 
Edelman Holmkvist, Emil Najem, Jack Tarakjian, Rima Patel, Marjan Baran, Isabelle 
Arnberg, Emil Linnér, Nicholas Lindqvist 

§1 Mötets öppnande  

Mötet öppnades kl 15.05 

§2 Val av mötesordförande  

Beslut: att välja Linus Olsson till mötets ordförande. 

§3 Val av mötets sekreterare  

Beslut: att välja Mimmi Edelman Holmkvist till mötets sekreterare. 

§4 Val av justeringsperson tillika rösträknare  

Beslut: att välja Marjan Baran till mötets justeringsperson tillika rösträknare. 

§5 Mötets behöriga utlysande  

Mötet ansågs behörigt utlyst. 

§6 Justering av röstlängden  

Röstlängden justerades till nio personer. 

§7 Adjungeringar  
Inga adjungeringar. 



§8 Anmälan av övriga frågor  

“PR-film Örat” anmäldes som övrig fråga och behandlas under punkt §14a 
“Kåraktivas datum” anmäldes som övrig frråga och behandlas under punkt §14b 
 

§9 Godkännande av föredragningslistan  

Beslut: att godkänna föredragningslistan i sin helhet med tillägg av punkt §14a och §14b 

§10 Föregående mötesprotokoll  

a. CSM11-2122 Bilaga 10a CSM12-2122  

  Beslut: att lägga CSM11-2122 Bilaga 10a CSM12-2122 till handlingarna. 

§11 Bordlagda ärenden  

a. CSM10-2122 Bilaga 11a CSM12-2122  

Consensus Kontakt Besöks-/postadress 

Medicinska fakultetens studentkår 
Org. 822003-1564  

styrelsen@consensus.liu.se 
www.consensus.liu.se  

Kårhuset Örat, US, ingång 73 
581 85 Linköping
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§12 Meddelande och information 
 

Corona-information från utbildningsansvarig: Möte med programansvariga. Regionen har gått 
ut med säkerhetsläge och basgrupper kommer att ske på plats för studenter medan 
handledare kommer att närvara på distans. Undervisning komme ske på plats i grupper under 
75 personer. Mail kommer att skickas till samtlig program från respektive programansvariga. 
Arbete med att kunna erbjuda vaccination på Campus US pågår i dialog med Region 
Östergötland. 
 

CARMA-uppdatering: CARMA detta år kommer ske på distans. Evenemang uppe på Facebook. 
PR kommer sättas upp på skolan kommande vecka (v.4). 

Mottagning: Mottagning börjar nästa vecka (v.4). 

§13 Beslutspunkter  

a. Äskning Bilaga 12a CSM12-2122  

Beslut:  att inte godkänna äskningen då den inte uppfyller punkt 1 i Äskningsmallen. 

b. Jury årets pedagog och årets VFU-plats Bilaga 12b CSM12-2122  



Beslut: att lägga Bilaga 12b CSM12-2122 till handlingarna. 

c. Tillsättning av mötesordförande Bilaga 12c CSM12-2122  

Yrkande: ändring av Bilaga 12c:s rubrik från “Tillsättning av posten som mötesordförande” 
till “Delegering av mötesordförandes arbetsuppgifter” 

Beslut: att delegera arbetet som mötesordförande till en av styrelsens styrelseledamöter 
tills vidare. 

§14 Diskussion- och informationspunkter  

a. Mottagningen  

Diskussion kring kommande aktiviteter under mottagningen och schema inför kommande vecka 
(v.4) 
 
b. Förändringar i verksamheten till följd av smittläget Bilaga 13b CSM12-2122 c. FUM04  
 
Coronapandemin påverkar Consensus verksamhet genom att de restriktioner som ges utav 
regeringen och regionen skall följas. Arbetstider och tillgänglighet på plats på 
Consensuskontoret diskuteras. C-FUM kommer att ske på distans, likaså utskottsmöten. 
Mötets närvarande för diskussion kring vad Consensus vill kunna erbjuda studenterna 
under de nuvarande restriktionerna. 
 
Kontorstider: Consensus vill i största mån kunna vara på plats för att kunna möta 
studenterna och hålla möten på plats vid behov. Kontoret skall försöka hållas öppet med 
kraftigt korrigerade öppettider. De riktlinjer som Consensus kommer att utforma för 
verksamhetens arbete kommer kontinuerligt utvärderas och uppdateras varje 
styrelsemöte. Förslag på att kunna hålla även Norrköpings kontor öppet. Styrelsen kommer 
sträva efter att vara på plats under  
 
Styrelse- och diskussionsmöten: Kallelsen inför styrelsemöten skickas ut till över 20 
individer och bör således inte vara på plats enligt de restriktioner som råder. 
Diskussionsmöten och styrelsemöten kommer att hållas på distans, med nytt beslut om två 
veckor.  
 

Konkretisering: Kommer förhoppningsvis ske på plats för styrelsen, hur det hanteras beror 
på pandemiläget. 
 

Café och Pub Örat: Enligt rådande restaurang-regler är det 50 personer tillåtet. Detta gör 
det möjligt för Puben att hålla öppet. Angående caféverksamhet diskuteras 
förlängda/förkortade öppettider och arbetstider. Serveringsregler gäller för cafét. Viktigt 
att ha personal för cafét att kunna hålla öppet, dels för att bedriva verksamheten, dels för 
att se till att det sker på rätt sätt enligt de förhållningsregler som finns. För att kunna 
bedriva caféarbete skall antalet arbetare och dess tillgänglighet ses över och till en början 
av terminen kommer Café Örat hålla stängt. Kommer att tas upp igen på styrelsens nästa 
diskussionsmöte, och cafét kommer hållas stängt de kommande två veckorna.  
 
d. Consensus fullmäktige 

 



Vad som ska tas upp på kommande C-FUM. 
 

§15 Övriga frågor  

a. PR-film Örat 

Consensus har kontaktas av festeri som vill göra PR-film på Örat. Kontakt bör ske med driftchefen 
på Café Örat 

b. Kåraktivas - datum 

  Kåraktivas sittning inplaneras i maj, 13 maj föreslås som datum och bokas in.  

§16 Nästa möte  

Nästa möte är den 31 januari kl 17.15 och är ett diskussionsmöte. 

§17 Utvärdering av dagens möte  

Mötet utvärderades med närvarande. 

§18 Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl 17.27 

 
 

________________________ __________  ________________________ __________ 

Linus Olsson   Datum   Mimmi Edelman Holmkvist Datum 
Mötesordförande     Mötessekreterare 

 
________________________ __________ 

Marjan Baran   Datum 
Justeringsperson  

 

 

 

 

 

 


