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Medlemsvillkor
1. Allmänna medlemsvillkor
Genom att betala medlemskap via medlemsportalen (https://medlem.consensus.liu.se/) tecknar
vederbörande medlemskap i Consensus - Medicinska fakultetens studentkår (Consensus), Org.
822003-1564. Som registrerad student vid Medicinska fakulteten i Linköping har studenten rätt att
bli fullvärdig medlem. Detta medlemskap innebär även medlemskap i den sektion som är kopplad till
utbildningsprogrammet. Genom att teckna medlemskap godkänner vederbörande att dennes
uppgifter delas gentemot respektive sektion i syfte att användas för medlemsutskick och kontroll av
medlemskap. Som icke registrerad student vid Medicinska fakulteten finns möjlighet till ett
stödmedlemskap. (se 2:4)
Medlemskap i Consensus erhålls när inbetalning till studentkåren inkommit. Inbetalda
medlemsavgifter återbetalas ej. Genom att teckna medlemskap godkänner vederbörande att
uppgifter behandlas och erhålls av Consensus. Consensus förbehåller sig rätten att efter tecknat
medlemskap använda medlemmens uppgifter för stadgeenlig verksamhet, tillhandahållandet av
tjänster, administration, fakturering, kundservice, analys, utveckling, information, marknadsföring
samt för fullgörandet av skyldigheter enligt lag, avtal eller myndighetsbeslut.
Genom att teckna medlemskap samtycker vederbörande till att uppgifterna kan komma att lämnas
ut till berörda samarbetspartners och myndigheter. Medlemmen har rätt att meddela att
vederbörande ej önskar erhålla försändelser från samarbetspartners genom att skriftligen meddela
Consensus detta.
Genom att betala medlemsavgiften godkänner vederbörande att de uppgifter denne lämnar förs
över till Studentkortet i Sverige AB i syfte att användas för att skicka medlemmens studentkort
Studentkort samt information om studentrelaterade rabatter och förmåner.
1.2 Skyldigheter

Att betala av fullmäktige fastställd medlemsavgift. Medlemsavgiften inkluderar kår- och
sektionsavgift. Medlemsavgiften kan betalas per termin, år eller annan av fullmäktige fastställd
period. Medlemsavgifter samt möjliga betalningsperioder fastställs av fullmäktiges budgetmöte.
1.3 Rättigheter

Varje medlem äger rätten att deltaga vid fullmäktiges sammanträde. Medlem, frånsett stödmedlem,
äger rätt att deltaga i val av fullmäktige-ledamöter. Varje medlem är valbar till förtroendeposter
inom kåren med de undantag som anges i Consensus stadga. Medlem äger rätt att få interpellation
eller motion behandlad av fullmäktige. Varje medlem äger rätt att ta del av kårens protokoll och
övriga handlingar, som ej omfattas av sekretess, eller berör kårens arbete med externa motparter,
under pågående förhandling eller tvist. Varje medlem äger rätt att åtnjuta de medlemsförmåner som
fakultetskåren erbjuder sina medlemmar.
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2. Stödmedlemskap
Som icke registrerad student vid Medicinska fakulteten i Linköping har person eller juridisk person
med koppling till Medicinska fakulteten rätt att bli stödmedlem i fakultetskåren. Detta medlemskap
kan vid önskemål innebära stödmedlemskap i en av fakultetskårens sektioner. Personer som inte
studerar vid Medicinska fakulteten i Linköping, men väl vid tekniska fakulteten, Filosofiska fakulteten
eller området för utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet kan endast bli stödmedlem i
Consensus såvida denna är medlem i LinTek alternativt StuFF.
2.1 Stödmedlemmens skyldighet

Att minst betala, av fullmäktige, fastställd kår- och sektionsavgift.
2.2 Stödmedlemmens rättighet

Varje stödmedlem äger rätt att deltaga vid fullmäktiges sammanträden.

