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30 Valborg 
30 Akuten30 Akuten

      

Sista chansen a äska från Consensus

Regnbågs-p är llbaka
Regnbågs-P är en vecka av event som syar ll a uppmärksamma och belysa vikga frågor som rör 
HBTQ+. Det är e årligt projekt som ordnas av studenöreningarna Gen!us, UF Linköping samt 
Linköpings universitets studentkårer; LinTek, Stuff och Consensus. Regnbågs-p inleds den 8e april 
och pågår hela vecka 15. Här kan du delta i allt från workshops, föreläsningar och quiz på KK. Mer 
informaon finns självklart på Facebook! Evenemangen är gras.  

Under mars månad kunde du som besökte Café Örat provsmaka nya kaffe-kandidater och rösta fram din 
favorit. Populärast blev Skånerost och är nu det kaffet som gömmer sig i Örats kaffekannor! Har du inte 
hunnit prova än är det hög d, varför inte llsammans med en av våra klassiska chokladbollar? 

Ny kaffe på Café Örat

Glöm inte enkäten LivsLust
Har du ännu inte svarat på vår enkät om psykisk ohälsa? Än finns chansen! Du hiar enkäten i din 
studentmail, på vår hemsida och på Facebook.  A svara tar bara några minuter, du är självklart helt
anonym och med hjälp av di svar kan vi arbeta vidare med e av våra största mål: a minska den
psykiska ohälsan på universitetet.   
 

Hurra, nu är det sommard!
Minns ni i kalla mörka november när en av punkterna på nyhetsbrevet var “husmorskurer mot 
vinterdepp” ? Så plötsligt, nu är det äntligen sommard! Pub Örat öppnar upp sin uteservering, 
blommorna slår ut i Trädgårdföreningen och Pressbyrån har halva priset på glass! Vi hoppas a
plugget går lite läare och a ni hinner njuta av aprils alla llfällen a hänga utomhus.  

De som kan äska pengar av Consensus är enskilda eller grupper av medlemmar, sekoner eller andra 
studenöreningar vid Medicinska fakulteten. Äskningsansökan skickas ll kårordförande och bedöms av 
styrelsen. För a äskningen ska godkännas måste vissa specifika kriterier uppfyllas och för a underläa 
fyller man vid äskning i en äskningsmall, denna finns på vår hemsida! Vi är nu inne i sista 
äskningsperioden som är öppen ll och med den 23e april. 


