
Tack för era svar! Nu utvecklas vi
tillsammans!

Vi måste börja med att säga ett stort tack till
alla som svarat på enkäten “Kårmedlemskap på
lika villkor”. Styrelsen har nu under några
veckor gjort en djup analys av de olika
resultaten. Enkäten visar bland annat att vi
behöver arbeta mer mot våra regionaliserade
orter, Campus Norrköping samt jobba för ett
billigare medlemskap. Självklart kommer vi
därför nu arbeta för denna utveckling. Något
som dock blev ännu mer tydligt i enkäten var er
starka vilja att få ökad insyn i Consensus
påverkansarbete mot universitetet. Vilka frågor
driver Consensus just nu? Vad lyckas Consensus
egentligen åstadkomma?

Vi är väldigt stolta över det påverkansarbete vi
bedriver och tycker därför att detta enkätresultat
var särskilt spännande. Vi har därför kommit
fram till att från och med nu månadsvis skicka ut
ett nyhetsbrev om vårt påverkansarbete via er
studentmail. Detta brev kommer heta Månadens
Påverkan. Vi jobbar också just nu för att kunna
använda Lisam för denna funktion i framtiden.

Eftersom vi inte har gjort detta tidigare kommer
vi nu börja detta projekt med att skriva en lång
sammanfattning kring vårt påverkansarbete
hittills under året. Då fantastiskt många av er
valde att bli medlemmar under höstterminen
(>1000) har vi kunnat vara gott om folk som

Månadens påverkan är Consensus nya sätt att
ge er studenter höge insyn i vårt

påverkansarbete. Fler månadens påverkan
hittar du på:

https://www.consensus.liu.se/aktuellt/manad
ens-paverkan

Glöm inte att bli medlemmar i Consensus
här: medlem.consensus.liu.se

Kontakta oss:

KÅRORDFÖRANDE
Linus Ohlsson

https://www.consensus.liu.se/aktuellt/manadens-paverkan
https://www.consensus.liu.se/aktuellt/manadens-paverkan
https://medlem.consensus.liu.se/


jobbat med just påverkansarbete och har därför
hunnit utföra en hel del, vilket ni kan läsa nedan.
Tyvärr räcker den lagstadgade statliga
finansieringen sällan till tillräcklig bemanning i
studentkårerna för att kunna bedriva denna typ
av påverkansarbete och vi är istället helt
beroende av er medlemmar. Just därför är det
fortsatt viktigt att alla studenter blir medlemmar
för att Consensus fortsättningsvis kan ha en
fortsatt viktig roll i universitetets utveckling.

Pandemins inverkan på
studenter
Coronapandemin har påverkat oss studenter
oerhört mycket även under detta verksamhetsår
och vi studentkårer har fortsatt behövt ha
ständiga dialoger både med universitetet och
den medicinska fakulteten. Mycket har handlat
om kommunikation till student för att undvika att
studenter erhåller olika information från LiU,
programmet eller enskild lärare. Det är dock ett
oerhört tungrott arbete att reda ut längre ner i
universitetsstrukturen och vi anser att en tydlig
och rak kommunikation från första steget hade
varit ett mycket mer effektivt och fungerande
system. Vi har därför nu sedan terminstart
kraftigt drivit frågan om en studentrepresentant i
den centrala krisledningen eftersom det är
denna grupp som tar de flesta kommunikativa
beslut kring pandemin. Ärendet ligger just nu på
högsta rektorsnivå och vi inväntar fortsatt
besked.

På medicinska fakulteten har Consensus fått alla
programansvariga att ingå i flera gemensamma
överenskommelser som t.ex. riktlinjer för
basgruppsnärvaro digitalt. Vi tror inte på att
skilja på student och student utan tydliga
anledningar till detta och ser därför dessa nya
typer av överenskommelser som något väldigt
positivt för vår fakultet. Flera av er studenter
reagerade dock kring de
munskyddsrekommendationer som samtidigt
gavs i en av dessa överenskommelser och att
detta kunde bli en ekonomisk belastning för er
studenter. Vi tog därför såklart den frågan i våra
händer och fick universitetet att köpa iN
munskydd som nu finns gratis att hämta på
Infocenter på Campus US och Norrköping.

ko@consensus.liu.se
070-710 07 62

VICE KÅRORDFÖRANDE
Jannice Bygdén

vko@consensus.liu.se
070-944 57 78

UTBILDNINGSUTVECKLARE
Tilda Jalakas

uu@consensus.liu.se
073-940 55 20

STUDIESOCIALT ANSVARIG MOTTAGNING
Isabelle Arnberg

sam@consensus.liu.se
073-940 55 21

STUDIESOCIALT ANSVARIG ARBETSMILJÖ
Jolanda Saxfors

sac@consensus.liu.se
073-981 50 25

MEDLEMS- OCH
STUDENTREPRESENTANTSANSVARIG

Rima Patel
msa@consensus.liu.se

073-743 56 42

Tydliggörande av
studenternas rättigheter
All verksamhet på Linköpings universitet
regleras av ett stort regelverk med riktlinjer.
Som student finns det knapp information om
regelverket, även kallat LiUs regelsamling, och
det är svårt att orientera sig bland alla olika
dokument. Vi som har heltidsuppdrag i
studentkårerna får mycket frågor från
studenter som sina rättigheter när det gäller
såväl utbildningens genomförande som
arbetsmiljön. Det är ett övergripande problem
att studenter inte vet om sina rättigheter och
arbetet som görs på LiU för att ändra på detta
är av märkbart mycket sämre kvalitet jämfört
med övriga stora universitet. Studentkårerna
drev därför tillsammans på Consensus initiativ
genom att LiU ska ta fram en sida med samlad
information om studenters rättigheter och
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När tentamensperioden kom i januari var
smittspridningen fortsatt stor. Många var sjuka
eller bodde med personer som var sjuka. Vi
studentkårer drev därför hårt frågan om att
införa ett extra tentamenstillfälle för de
studenter som var anmälda men inte kunde
närvara på grund av sjukdom. Frågan drevs hela
vägen till ett extrainkallat rektors ledningsråd
under juluppehållet. Fakulteternas gemensamma
uttalande av att detta inte var logistiskt möjligt
gjorde dock tillslut att ledningsrådet röstade ner
förslaget. Det var också juridiska problem och en
merkostnad på cirka 6 miljoner kronor utöver de
logistiska svårigheterna. Vi i studentkårerna var
dock inte nöjda med beslutet och skickade därför
ut en enkät kring detta i början av terminen, se
mail 24/1-22. Enkäten visar tydligt att en stor
andel studenter påverkats och att studenter var
oroliga över tentamensperiodens effekt på
framtida studier. Vi har visat upp resultaten för
universitetet och hoppas verkligen att de har
dessa resultat med sig för inför framtida beslut
kring tentamensperioder under smittspridning.
Både vi i Consensus och Linköpings universitet
uppmanar dock programansvariga vid den
medicinska fakulteten att vara generösa när det
kommer till dispensansökningar från studenter
som inte kunnat skriva sina examinationer på
grund av pandemin. Har du frågor kring
pandemins effekt på dina studier, kontakta
uu@consensus.liu.se eller ko@consensus.liu.se.

Stärkt inflytande för
internationella studenter
Linköpings Universitet har cirka 3000
internationella studenter och cirka 30
internationella program. Även på Medicinska
Fakulteten har vi både en hög andel
internationella studenter och program både på
grund- och masternivå. Consensus har därför
under de senaste åren lagt ett stort arbete på att
internationalisera vår egen organisation med
översättning av styrdokument, dubbelspråkig
hemsida och sociala medier samt att erbjuda
mötesforum på engelska. Nu är det dock att dags
att vårt universitet följer detta goda exempel. Vi
drev därför tillsammans med Julia Berger,
ordförande för The Section for Experimental
Biomedicine, orubbligt en fråga mot universitet
kring att stärka förutsättningar till inflytande för

skyldigheter. Sidan ska ligga på sharepoint och
utgår från LiUs regelverk men presenterat på
ett tydligare och mer lättåtkomligt sätt.

Representanter från Consensus kommer under
våren sitta med i den arbetsgrupp som fått i
uppdrag att ta fram innehåll och struktur för
sidan. Studentkårernas gemensamma mål är
sedan att få den publicerad innan sommaren.
Fokusområden i första upplagan är
information om examination, stödfunktioner,
möjligheter till omprövning m.m. Har du
tankar om information som du anser vara
mycket relevant hör av dig till
uu@consensus.liu.se.

Studenterna formar framtiden
Som många av er säkert vet har vår rektor
Jan-Ingvar Jönsson startat igång ett enormt
arbete för att besluta om en ny vision och
strategisk plan för LiU 2030. Kårerna har redan
sedan starten aktivt varit involverade i detta
arbete. Under sommaren var kårordföranden
tillsammans med universitetsledningen på
Kolmården där de intensivt jobbade fram
målområden inom strategin. Dokumentet blev
dock snabbt väldigt långt och alla kom överens
om att den behövde kondenseras under
hösten. I detta komprimeringsarbete ansåg
dock vi kårer att studenternas perspektiv sakta
försvann och rektor Jan-Ingvar höll starkt med.
Rektor gav oss därför uppdraget att på endast
en vecka skapa ett helt eget målområde. På
rekordfart lyckades vi därför samla ihop över
100 sektionsaktiva studenter och fråga om
deras åsikter om vad LiU ska utstråla 2030.
Genom detta material satt sig kårordföranden
sedan ner en lång fredagskväll och skrev ihop
Studenterna formar framtiden. Detta
målområde beskriver att LiU ska veta att
välmående studenter har en kreativitet, energi
och kraft som kommer bidra starkt till framtida
utveckling av vårt universitet. Vi ska inspirera till
både det framtida utbildningsutbudet, campus

och forskning. Samtidigt ska LiU ta vara på varje
students utvecklingspotential genom att
stötta vår unika föreningsverksamhet och
vårt starka studentengagemang. Att ett
universitet uttrycker dessa formuleringar i
ett så pass högt styrdokument som en
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internationella studenter. Vi vill att en
internationell student ska kunna sitta på en
heltidspost i Consensus, utan behöva lära sig
svenska.

Frågan blev en av två frågor under rektors
studentledningsråd i december, vilket är
studenternas största möjlighet att prioritera
frågor gentemot universitet. På mötet deltog
cirka 40 personer av universitetets högsta
ledning. Effekten har redan blivit att Consensus
fått fakultetens och alla programs
handlingsplaner för internationalisering på
återremiss för att säkerställa att just
studentinflytande lyfts som ett prioriterat
område. Universitetets
internationaliseringsdirektör ska också skapa en
central arbetsgrupp för att se hur universitetet
centralt kan arbeta med frågan. Har du tankar
eller information som du anser vara värdefullt för
arbetet, hör av dig till ko@consensus.liu.se.

Hållbar student
Efter återkommande signaler om försämrat
mående bland studenter på läkarprogrammet,
med hög stressnivå och etablerad psykisk ohälsa
inleddes det fakultetsövergripande projektet
Hållbar student. Under höstterminen
genomfördes ett pilotprojekt på termin 1, där
studenter under sina första veckor på
programmet introduceras till ett KBT-verktyg
SORKK. Studenter får lära sig att hantera
verktyget utifrån verklighetsförankrade
studentfall som tagits fram av representanter
från Medicinska föreningen innan de applicerar
verktyget hos sig själva.

Efter positiva resultat från pilotprojektet ska nu
övriga program på Medfak se över möjligheten
att inkludera projektet i sin utbildning och vi i
Consensus har bjudits in som ett bollplank i
utformningen på övriga program. Det har även
påbörjats en revidering samt vidareutveckling av
momentet för att göra det terminsöverskridande
under hela läkarutbildningen. Detta arbete har
innefattat att utvärdering av nya utmaningar och
vi i Consensus har både deltagit i möten med
projektgruppen samt skickat in egna studentfall
som kan användas i framtida undervisning. Har
du idéer på hur Hållbar student kan inkluderas i

strategisk plan är något helt unikt och vi är
extremt stolta över vårt målområde som vi
hoppas kommer gynna oss studenter i
många år framöver.

Anställning av
doktorandombud
Studentkårerna har länge vetat att det är
väldigt svårt för oss att kvalitativt kunna
representera, stötta och förstå
doktorandernas situation. Trots att
doktorander är studenter är de samtidigt
anställda vilket skapar komplicerad
arbetslagstiftning och helt andra stödbehov.
Consensus representerar cirka 500
doktorander och dessa är otroligt viktiga för
oss och i många fall universitetets framtid. Vi
studentkårer och våra fantastiska
doktorandsektioner har därför länge arbetat
med frågan att anställa ett doktorandombud
som ska stödja oss i dessa frågor. Vi kan nu
stolt berätta att vi i december lyckades få in
detta i vårt förnyade kåruppdrag för de
kommande tre åren. Vi kårer kommer därför
från och med HT22 gemensamt att anställa ett
doktorandombud med syftet att stärka
doktorandernas situation, rättigheter och vår
forskarutbildnings kvalitet. Vi kårer kommer
finansiera tjänsten med 375 000 kronor och
fakulteterna 525 000 kr. Vi anser dock att det
är en mycket viktig investering för Consensus
och något som kommer stärka vår
verksamhet.

Terminsbalansering
De flesta av våra professionsutbildningar på
den medicinska fakulteten leder efter
utbildningen till legitimation. För att
säkerställa att rätt kunskap erhålls under
tidens gång finns så kallade spärrande
moment. Under en längre tid har studenter
uttryckt stress och oro kring en ojämn
balansering mellan terminer på våra större
program; läkarprogrammet och
sjuksköterskeprogrammet. Vi i Consensus
påbörjade därför under hösten 2022 ett
övergripande arbete med
sjusköterskesektionerna för att förbättra
förutsättningarna på termin 3. På önskemål
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utbildningen på just ditt program, hör av dig till
uu@consensus.liu.se.

Verksamhetsförlagd utbildning
De flesta av våra program på den medicinska
fakulteten har verksamhetsförlagd utbildning
(VFU). I början av hösten 2021
uppmärksammades det i Consensus
utbildningsutskott att processen för fördelning av
VFU-platser mellan studenter skiljer sig mycket
mellan grundutbildningsprogrammen där det i
flera sektioner är medstudenter som ansvarar för
fördelning av platserna. Vi gjorde därför en
översyn tillsammans med representanter från
våra sektioner som lett till vi i nuläget påbörjat
en revideringsprocess av ett flertal mindre
programs modell.

I samband med VFU-placeringar skickas det
också en utvärdering i evaliuate till alla studenter
på medicinska fakulteten. Consensus arbetar
kontinuerligt med förbättring av den
verksamhetsförlagda utbildningen, både i
grupper med regionerna och med kommunerna.
Under hösten presenterades resultaten från de
senaste årens VFU-evaliuate och det framkom då
att en alldeles för stor andel studenter under sin
VFU upplevt illa bemötande. Under
VFU-placeringar är studentens handledare en
nyckelperson vid just situationer med illa
bemötande och vi i Consensus har därför arbetat
hårt för att handledarutbildningen numera ska
innefatta stöttning för studenter som har
negativa upplevelser under sin placering.

Högskolepolitisk påverkan
Consensus är en medlemskår i SFS, Sveriges
förenade studentkårer. SFS representerar med
sina 52 medlemskårer cirka 350 000 studenter
och har därför stor påverkan mot både riksdag,
regering och statliga myndigheter när det gäller
högskolepolitiska frågor. SFS har haft två stycken
medlemsmöten under året, ett i Trollhättan och
ett i Uppsala, där Consensus deltagit med flera
representanter. Den största frågan som
diskuterats är utlänningslagen och hur denna
påverkar våra internationella doktoranders
rättighet till uppehållstillstånd. Utöver detta har
vi också diskuterat ett nytt ställningstagande

från studenter på programmet hölls det ett
diskussionsforum kring upplägg och innehåll
under december månad som nu i februari
kommer ligga till grund för vårt
utvecklingsarbete tillsammans med
programmet. Det är för oss i Consensus viktigt
att studenter känner sig hörda och att den
förändring som görs grundar sig i behov och
önskemål från studentgruppen.

Även studenter på läkarprogrammet har
uttryckt en snedbelastning mellan terminerna
som bidragit till att stora ämnesområden
flyttats mellan termin 2, 3 och 5.
Uppbyggnaden av det 6-åriga
läkarprogrammet som startade hösten 2021 är
i full gång och vi i Consensus bevakar
utvecklingen tillsammans med sektionen för
att säkerställa att kvaliteten bibehålls trots de
förändringar som sker.

Upplever du obalans under din studietid eller
har förslag på skiften mellan terminer? Hör
gärna av dig till uu@consensus.liu.se.

Stöd till utbildningar som
genomförs på flera orter
Regionaliseringen av Läkarprogrammet har
inneburit en hel del svårigheter både för
programmet, studenterna och
studentinflytandet. Lärarprogrammen som
också till viss del är decentraliserade har sett
liknande svårigheter och LiU-centralt valde
därför att tillsätta ett projekt vid namn “stöd
till utbildningar som genomförs på flera orter”.
Consensus har representanter i både
styrgruppen och arbetsgruppen och har jobbat
hårt under året för att se till att studenternas
svårigheter lyfts i projektet och inte bara
programmens. Vi har också drivit frågan om
att förutsättningarna för studentinflytande
behöver stärkas från de regionaliserade
orterna och att LiU behöver vara en
bidragande faktor inom detta. Arbetsgruppen
är relativt nystartad och det finns fortsatt all
möjlighet att påverka dess framtida arbete.
Mejla: ko@consensus.liu.se om du har
värdefulla inspel till arbetet.
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kring uppdragsutbildning, åsiktsutveckling kring
studenters rätt till återhämtning, CSN-räntan,
bostadsfrågor samt kammarkollegiets
finansieringsmodell av studentinflytande. I maj
kommer SFS ha sitt årliga fullmäktige i Malmö
där Consensus nu förbereder sig för att ta emot
styrelsens propositioner, nominera för
förtroendeposter samt motionera om egna idéer
och tankar. Några motionsidéer som väckts inom
Consensus är bland annat internationella
studenters rätt till inflytande, åsiktsutveckling
kring akademisk frihet samt större möjligheter
till demokratiska sammanträden i alla
universitets och högskolors lokaler.

Väl i Östergötland har Consensus nära dialog
med både Linköpings och Norrköpings kommun.
Under året har vi bland annat fokuserat på
trygghetsfrågan då flera oroskapande händelser
har ägt rum i närhet till studentbostadsområden
i Linköping. Kring denna fråga har vi träffat
kommunens högst ansvariga för just
säkerhetsfrågor och försökt ge studenternas och
studentlivets perspektiv kring oroligheterna.
Consensus har också träffat moderateras
kommunalråd Annika Krutzén och diskuterat
studenters hälsa och vad pandemin har orsakat
för skulder inom både fysisk och psykiskt
välmående. Nu nyligen har också studentkårerna
tillsammans med Linköpings Kommun startat
igång arbetet med att revidera och uppdatera
kommunens Studentstrategi där mycket av vår
samverkan gentemot varandra regleras och
beskrivs.Har du frågor eller medskick kring
nationell, kommunal eller regional påverkan.
Kontakta då ko@consensus.liu.se.

Studentundersökningen
Studentkårerna drev redan under tidigt 2000-tal
en fråga om att införa en återkommande
Studentundersökning. 2006 fick studentkårerna
igenom sin vilja och det togs ett beslut om att
LiU var tredje år skulle utföra en omfattande
student- och doktorandundersökning. Detta
ingår nu i LiUs kvalitetssäkringsprocess och något
som UKÄ sett väldigt positivt på i sina
lärosätesgranskningar. Studentundersökningen
skulle enligt treårscykeln ursprungligen gå av
stapeln 2020 men blev framflyttad på grund av
den då nytillkomna pandemin. Även under 2021

Förnyelsearbete av
läkarprogrammet
Läkarprogrammet har varit med om stora
förändringar under det senaste decenniet.
Linköpings Universitet och Umeå Universitet
fick i uppdrag av regering att examinera
många fler läkare än tidigare vilket ledde till
att den stora decentraliseringen, nu kallad
regionalisering, krävdes av lärosätena.
Samtidigt ska ett sexårigt läkarprogram
implementeras och nyare läkarprogram,
såsom Örebro, har tagit marknadsandelar från
Linköpings förstahandssökande.
Läkarprogrammets programansvariga Éva
Támas har därför startat upp ett stort
förnyelsearbete vid namn LÄK 2.0. Arbetet är
organiserat genom en styrgrupp och en rad
arbetsgrupper. Arbetsgrupperna ska sedan
inom ett begränsat område förnya, se över
och stärka programmets befintliga rutiner.
Consensus ser givetvis mycket positivt på
arbetet och har tillsatt
studeranderepresentanter i flera av grupperna
för att säkerställa att studenternas röster får
höras i arbetet.

Vill ni ge inspel till arbetet? Kontakta då
respektive studeranderepresentant:

Styrgrupp: Linus Ohlsson, ko@consensus.liu.se
Examination: Tilda Jalakas,
uu@consensus.liu.se
Basgrupp: Felix Lindell Öhman,
feli939@student.liu.se
VFU: Oliwer Kenell, olike474@student.liu.se
Marknadsföring: Isabella van Setten,
isava689@student.liu.se

Vaccination på Campus
När den stegvisa vaccineringen av Sveriges
befolkning väl blev tillgänglig för studenter
blev detta en viktig fråga för att studentliv och
utbildning skulle kunna öppna på ett tryggt
sätt. Region Östergötland vaccinerar
befolkningen på storskaliga men få
vaccinationscentraler, belägna relativt långt
från både campus och våra största
studentbostadsområden. Detta kombinerat
med att många av oss studenter har långa
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blev den framflyttad och en mindre
“temperaturmätare” utfördes i dess ställe. Då LiU
baserar mycket av sitt arbete på just
Studentundersökningen tryckte vi studentkårer
stenhårt under hösten på att undersökningen
måste bli av våren 2022. När LiU dock
publicerade uppdraget fann man ingen lämplig
leverantör som kunde tänka sig att genomföra
undersökningen. Studentkårerna vägrade dock
att stå utan Studentundersökning ytterligare ett
år och krävde därför att LiU skulle hitta en annan
lösning. Resultet blir nu en studentundersökning
“in-house” via LiU-survey. Undersökningen
kommer publiceras i slutet av februari vilket vi i
kårerna ser som mycket viktigt för vårt fortsatta
påverkansarbete.

Consensus nya åsiktsprogram
När vi studentkårer och alla våra
studeranderepresentanter bedriver
påverkansarbete är det väldigt viktigt det är
studenternas åsikter och agenda som lyfts och
inte våra egna eller personliga. Det kan dock vara
svårt att alltid veta vad studentgruppen i helhet
tycker och nästan alla studentkårer har därför
något form av åsiktsprogram för underlätta
arbetet. Ett åsiktsprogram är ett styrdokument
som beslutas av kårens fullmäktige. Dokumentet
behandlar helt enkelt vad vi i Consensus ska
tycka i olika frågor. Consensus har just nu ett
enda åsiktsdokument som sakta har byggts på
under åren. Det är dock väldigt svårt att hålla ett
så pass långt dokument uppdaterat och
användarvänligt. Consensus och vårt fullmäktige
har under året därför lagt ner mycket tid och
energi på att skapa ett helt nytt åsiktsprogram
bestående av flera olika dokument med olika
syften, t.ex. ett kring högskolepolitik och ett
kring studenthälsan. Vi hoppas att resultatet av
detta arbete kommer underlätta både vårt eget
påverkansarbete men också alla ni studenter
som sitter på olika representationsuppdrag. Det
nya åsiktsprogrammet förväntas antas av
fullmäktige under vårterminen. Vill du göra
medskick till åsiktsprogrammet, mejla:
uu@consensus.liu.se

schemalagda dagar gjorde att vi studentkårer
orubbligt drev viljan av att vaccinera studenter
på campus. Efter många och långa
diskussioner med regionen lyckades vi tillslut
enas. Vi kan nu stolt berätta att det vid tre
tillfällen under hösten vaccinerades över 700
studenter, vilket känns fantastiskt. Nu är det
dags för alla att ta sin tredje dos och vi har då
sett till att få ytterligare tillfällen på alla våra
Campus! Nu senast var igår, 16e februari!

Uppstart av
studentsamverkansgrupp
Studentsamverkansgruppen, eller SSG som
den förkortas, är ett återstartat forum på
MedFak där studenter ska få stärkt möjlighet
att komma i kontakt och föra dialog med våra
två institutioner. Lite förenklat kan man
beskriva att fakulteten beställer utbildning av
institutionerna som i sig då ansvarar för att ta
fram moment, lärare och kurser för att matcha
fakultetens beställning. Många av studenters
frågor kring sin utbildning besvaras därför
egentligen bäst direkt av institutionerna och
detta initiativ ska därför försöka stärka
kommunikationen student och institution
emellan. Varje sektionsstyrelse har tillsatt en
representant till denna grupp så om du vill
fråga, diskutera eller skicka med något till SSG
vänder du dig enklast till din sektionsstyrelse.
Consensus närvarar också alltid vid dessa
möten och det går också därför alltid att ge
oss medskick till forumet, mejla:
ko@consensus.liu.se.
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