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Äskningar - verksamhetsåret 20/21
Bakgrund och syfte
Consensus kan bevilja äskanden ställda av enskilda, eller grupper, av medlemmar samt sektioner eller
andra studentföreningar vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet. Beslut fattas av
kårstyrelsen inom ramarna för budget. För beviljande av äskande som ej ryms inom budget kan i
undantagsfall beslut fattas av fullmäktige på förslag från kårstyrelsen. Fullmäktige ska informeras om
äskanden som beviljats. Det är upp till kårstyrelsen att fritt bedöma vilka äskanden som efter
uppfyllande av kriterier beskrivna i denna policy, ska beviljas. Beviljade äskanden ska följas upp
genom att en enkel redovisning av ekonomi och genomförande tillställs kårstyrelsen senast två
månader efter genomförande. Om det i efterhand uppkommer att kriterierna inte uppfyllts kan
äskandet återkrävas. Beslut om återkrav fattas av Consensus fullmäktige. Consensus fullmäktige
beslutar om äskningsperioder och vilka belopp som är reserverade för varje period. Beslut om detta
ska tas på verksamhetsårets första fullmäktige. Äskande ska för att vara giltigt tillställas
kårordförande (ko@consenus.liu.se) inom beslutad tidsram.

Äskningperioder
Consensus FUM valde att välja följande perioder som äskningsperioder:
Period 1: 25/9-25/10: Äskningspott 4000 kr
Period 2: 26/10-29/12: Äskningspott 7000 kr
Period 3: 30/12-28/2: Äskningspott 7000 kr
Period 4: 1/3-25/4:
Kvarvarande belopp
Det som blir kvar av äskningspotten i en period flyttas över till nästkommande period.
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Äskanden
För att äskande ska beaktas ska punkt 1, 2 och 3 samt minst ytterligare en punkt nedan uppfyllas:
1.
2.

3.
4.
5.

Consensus ska genom äskandets beviljande synliggöras gentemot studenterna på
Medicinska fakulteten*.
Äskandets beviljande får ej leda till att Consensus associeras till verksamhet av religiös,
facklig eller partipolitisk karaktär. Äskande får ej beviljas för part kopplad till brottslig
verksamhet, pornografi eller vapen. Äskande får ej syfta till att öka försäljning av tobak eller
alkohol till studenter.
Äskandets beviljande ska bidra till en ökad integration mellan studenter från olika sektioner
och/eller campus inom Linköpings universitet.
Äskandets beviljande ska bidra till en ökad integration mellan Medicinska fakultetens
programstudenter och internationella studenter.
Äskandets beviljande ska främja projekt eller evenemang som syftar till att förbättra
studenternas utbildningskvalitet, arbetsmiljö, hälsa, lika behandling, studiesociala situation,
kontakt med arbetsmarknaden eller miljöarbete.

Äskandet ska innehålla information om hur mycket pengar det äskas om och vad pengar ska
användas till. Det ska även beskrivas på vilka sätt äskandet uppfyller punkterna ovan.
*Allt tryckmaterial som innefattar Consensus logotyp ska tillställas kårstyrelsen för godkännande i
god tid innan tryck.
Beslut om äskanden ska meddelas äskande senast en vecka efter beslut. Äskanden som rör
marknadsföring för enskild sektion eller förening beviljas ej.
Äskanden som rör enskilt programs mottagningsverksamhet beviljas ej. Detta för att ersättning för
detta redan ges ut genom sektionsavtal.
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