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Postbeskrivning Consensus (2020-02-27) 

Kårordförande 
Du leder kårens verksamhet. Du är spindeln i nätet och håller ihop organisationens arbete. Du 

ansvarar tillsammans med vice kårordförande och med hjälp av kunnig ekonomitjänst för 

studentkårens ekonomi. Dessutom är du studentrepresentant i Universitetsstyrelsen, 

Fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) och mycket annat. Tillsammans med vice 

kårordförande utgör du Consensus presidium (= Consensus ledarstab), samt ansvarar för samarbetet 

med sektionerna och de andra kårerna (LinTek och StuFF) vid Linköpings universitet via kårernas 

samarbetsorgan LUST, där uppdrag som Rektors beslutsmöte, LUST-ordförande och Listbärare 

roterar mellan de tre kårordförandena. Som kårordförande delar du även på ansvaret med att agera 

delägare i Kårservice aktiebolag via Kårservice Ägarförening (KSÄF). 

Ingen dag är den andra lik och att vara kårordförande innebär att axla ett stort ansvar och kräver att 

du är en miniexpert på alla områden. Detta för att kunna svara på alla frågor samt för att kunna gå in 

och stötta dina kollegor i olika ärenden när de kan tänkas behövas. Därför är baskunskap och då även 

på alla andras poster väldigt bra att ha.  

Bra saker att fråga efter när man söker en kårordförande är stresstålighet, förmågan att hålla många 

bollar i luften och ha möjlighet att vara duktig på att interagera med många och olika människor på 

en daglig basis. Kommunikation är A och O. 

Vice kårordförande 
Du ansvarar för Consensus externa arbete, i form av kommunsamarbete såväl som arbete med 

Consensus arbetsmarknadsmässa (CARMA) och samarbete med framtida arbetsgivare. Du ansvarar 

tillsammans med kårordförande och med hjälp av kunnig ekonomitjänst för studentkårens ekonomi 

inklusive Café Örat. Dessutom ansvarar du, med hjälp av marknadsföringsansvarig, för arbetet med 

hur Consensus synliggörs och hur information sprids (gentemot studenter, i press med mera). 

Som VKO kommer du agera som kårens Norrköpingsansvarig vilket kommer innebära möte med 

kommunrepresentanter, Brottsförebyggande rådet, kontakt med Norrköpingssektionerna och det är 

därför till en fördel med lite Norrköpings kunskap. Tillsammans med kårordförande ingår du i 

Consensus presidium som sitter i flera olika mötesgrupper, ofta tillsammans med de andra kårernas 

presidium, ett exempel på detta är Kårservice ägarförening som äger kårservice som i sin tur bl.a. 

bedriver verksamhet på våra kårhus och LUST som är kårernas samarbetsorgan. 

 

 

 
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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Utbildningsutvecklare 

Som utbildningsutvecklare ligger ditt huvudansvar på att hantera utbildningsfrågor på fakultets- och 

universitetsnivå och i viss mån även på nationell nivå. I detta ingår bland annat utbildningskvalitet på 

programmen, pedagogik, examinationer, kursplaner och VFU. I dagsläget ligger även mycket fokus på 

decentraliseringen av läkarutbildningen, besparingskrav och kvalitetssäkringssystemet. Du leder 

utbildningsutskottet där alla utbildningsbevakare från alla sektioner på medicinska fakulteten sitter 

med. Detta utgör en viktig länk mellan universitetet och studenterna. Tillsammans med utskottet 

driver du även arbetet för årets pedagog och VFU-plats. Du har ansvaret för Consensus 

studentrepresentanter och ansvara för den LUST-gemensamma listan över studentrepresentanter, 

samt är deras kontaktperson. Tillsammans med LinTek och StuFF sitter du som utbildningsutvecklare 

med i LUSTs utbildningsutskott (LUST-U) och doktorandutskottet (LUST-DK). Du kommer ha ett nära 

samarbete med studenterna, programansvariga, Clinicum-ansvariga och prodekan för 

grundutbildning. Du kommer behöva vara väl insatt i högskoleförordningen, UKÄ:s rapport rättsäker 

examination och LiU:s regelverk. Detta kommer i sin tur underlätta hanteringen av studentärenden 

som ofta har fokus på omprövning av betyg, försämrade moment på utbildningen och mellanhand 

mellan programledning och studenter.  

Studiesocialt ansvarig: fokus mottagning (SAm) 

Huvudsyfte 

● Samordna och granska mottagningsverksamheten 

● Handleda mottagningssamordnaren (om en sådan finns, posten ligger på is detta året) 

● Leda studiesociala utskottet samt festerichefsutskottet 

● Hantera studentärenden rörande mottagning 

● Delta i möten kring studiesociala och alkoholrelaterade frågor 

Arbete 

Som SAm ligger ditt arbetsfokus på mottagningen, men även andra studiesociala event. Som SAm 

kommer det att arbeta i ett nära samarbete med andra SAm på de andra kårerna (LUST-S), detta 

innebär kontinuerliga möten med LUST-S (varje vecka). Inför mottagningsperioderna har du även 

kontinuerliga möten tillsammans med mottagningsarrangörerna på de olika sektionerna. Utöver 

detta arrangerar du bland annat tacksittning för kåraktiva och MedFak-resan till alperna (tillsammans 

med extern researrangör). 

Mottagningen 

Att vara ansvarig för mottagningen gör att det är du som ska se till att allting går som planerat och 

följer mottagningspolicyn, det är också oftast du som har extern kontakt med till exempel 

kommunen. En del arbete kommer att ske tillsammans med andra kårers mottagningssamordnare 

där man styr upp planering av t.ex. boknings- och planeringsmöten. Det kommer även komma upp 

studentärenden under mottagningen, dessa kan beröra både faddrar eller nyantagna studenter. Då 

är det din uppgift att hjälpa dem reda ut konflikter, eller stänga av personer som har betett sig 

olämpligt. Detta arbete kommer allt som oftast att ske i samråd med LUST-S. Du måste även se över 

kringliggande arbete, till exempel användningen av sektionsförrådet m.m. 
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Utskott 

Du leder det studiesociala utskottet, där ni gemensamt planerar olika projekt som MedFak-resan och 

MedFak Games. Dessa kommer även hjälpa till med mottagningen som ansvarig kontaktperson från 

sektionen. Det finns stora möjligheter att utveckla detta utskott! Du kommer även att ha ett sk. 

Chefsråd, där du kontinuerligt träffar cheferna för Medfaks festerier. Under dessa möten kan ni 

hjälpa varandra i arbetet och stämma av att allt löper på bra i festerierna.  

Mötesforum 

Du kommer sitta med i SLANDT (SL Alkohol Narkotika Dopning Tobak) tillsammans med polisen, 

kommunen, LUST-S och Studenthälsan. Det är en grupp som jobbar med ANDT relaterade frågor och 

ser över samarbete mellan studenter och andra organ.  

Att tänka på 

Fadderutbildningar 

Du måste hålla i minst ca sex fadderutbildningar, där kårerna håller ett gemensamt pass. Det finns 

generellt också många andra tillfällen där du måste prata inför grupp, så prata inför folk är något som 

du kommer att behöva göra i posten! 

Konflikter 

Det kan uppkomma konflikter under en mottagning, där det är viktigt att du inte är konflikträdd utan 

kan gå in och medla och vara neutral. Viktigt att alla ska känna att de kan vända sig till dig!  

Ojämn arbetsbelastning 

Då postens huvudfokus är arbete kring mottagningen så kommer det helt naturligt att bli högre 

arbetsbelastning inför och under mottagningen. Dessa veckor kan kännas intensiva, men är självklart 

mycket roliga! Därefter har man sedan tid att arbeta med annat och vila upp sig efter avslutad 

mottagningsperiod.  

Jobbar inte ensam 

Du kommer jobba väldigt mycket i grupp med LUST-S, men även med sektionernas SA och 

arrangörer. Det är därför viktigt att du kan arbeta i grupp med andra.  
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Studiesocialt ansvarig: fokus arbetsmiljö (SAc) 

Huvudsyfte 

● Vara CAMO (centralt arbetsmiljöombud) 

● Leda arbetsmiljöutskottet 

● Hantera studentärenden rörande arbetsmiljö 

● Bedriva påverkansarbete på nationell nivå 

● Vara huvudrepresentant mot Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) 

Arbete 

Som SAc är du ansvarig för arbetsmiljö, du är centralt arbetsmiljöombud för studenterna och arbetar 

därefter. Detta innebär att du bland annat driver arbetsmiljöutskottet där studentarbetsmiljöombud 

(AMO-stud) på varje sektion medverkar. Utskottet är din huvudkälla på information angående 

arbetsmiljön, men du samlar också in information genom en kårgemensam välmåendeenkät varje år. 

Du leder och stöttar AMOs i sitt arbete och tar en aktiv roll i deras arbete när det behövs. Det innebär 

att många möten förläggs på kvällstid för att AMOs i regel studerar på dagtid. 

Du lyfter relevanta frågor och representerar studenternas åsikter i olika forum på LiU, t ex 

arbetsmiljöråd eller lokalforum. Där diskuteras både fysisk och psykisk arbetsmiljö i frågor som kan 

röra allt från städscheman och logistik till inköp av möbler och utformning av lokaler. 

Som CAMO behöver du även ta emot studentärenden, det kan vara allt från att någon känner sig 

nedstämd eller ensam till trakasserier och övergrepp. Din uppgift är inte att presentera en lösning på 

problemet utan du ska erbjuda en första kontakt så att studenten får prata av sig och sedan efter 

önskemål stötta och vägleda studenten vidare i ärendet. 

Under verksamhetsåret 20/21 kommer SAc ha ett uttalat ansvar över att representera Consensus 

åsikter och bedriva påverkansarbete på nationell nivå via SFS (Sveriges Förenade Studentkårer). Det 

utgör en betydande del av arbetsuppgifterna och innebär en hel del resor mellan olika lärosäten för t 

ex medlemsmöten och samarbetsträffar med andra studentkårer. Mötena är ofta förlagda helt eller 

delvis under helger, vilket innebär att SAc har väldigt oregelbundna arbetstider. Till hjälp i arbetet 

med SFS bör SAc få avlastning av en deltidare. 

Att tänka på 

Studentärenden 

De flesta studentärenden som kommer in handlar om dåligt bemötande eller konflikter mellan två 

studenter eller mellan en student och lärare. För det mesta handlar det om att lyssna och sätta sig in 

i studentens upplevelse för att sedan hitta rätt forum för att föra ärendet vidare. Ibland kan SAc 

närvara eller till och med företräda studenter i kontakt med universitetet. Det är väldigt ovanligt med 

tunga ärenden, till exempel suicidfall eller grövre trakasserier, men det kan inträffa. Det betyder att 

du kan få tunga samtal och det är viktigt att vara beredd på det. SAc ska dock inte erbjuda 

terapeutiska samtal, utan ska bara vägleda och vara ett stöd för studenter som behöver det. 
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Studenthälsan är en viktig samarbetspartner som i sin tur kan ge stöd och hjälp till SAc samt kan vara 

nästa instans som SAc kan hänvisa vissa studentfall till. 

LUST-A 

LUST-A är ett gemensamt utskott tillsammans med SAc (eller motsvarande) i de andra kårerna. Det är                

ett mycket nära samarbete och SAc lägger en stor del av sin arbetstid på kårgemensamma uppgifter.                

På campus Norrköping anordnar LUST-A gemensamma AMO-råd med sektionerna. Exempel på andra            

gemensamma uppgifter är välmåendeenkäten LivsLUST och AMO-veckan. 

Jobba självständigt 

SAc deltar i många oberoende grupper och mötesforum och det är viktigt att kunna skapa en egen 

struktur för att kunna följa allt som händer. Eftersom SAc på de andra kårerna arbetar delvis på 

samma sätt så går det att få en del stöd i LUST-A och möjlighet att diskutera vad som händer för 

stunden. SAc kan också välja att arbeta mer självständigt, det är viktigt att kunna leda en grupp och 

kunna vara med i gruppdiskussioner men allt arbete behövs inte utföras i grupp. 

 

 

DELTIDARE 

Allt engagemang i Consensus, som inte är på heltid, är på deltid. Ganska logiskt egentligen. 

Omfattningen av deltidsuppdraget kan hursomhelst variera kraftigt, och det finns en mängd olika 

poster att söka. De deltidsposter som finns är i samtliga fall arvoderade av Consensus (undantaget 

internationellt ansvarig som istället avlönas av Medicinska fakulteten), med ett arvode som står i 

proportion till omfattning och ansvar. Nedan finner du sammanfattad information om de olika 

posterna och här hittar du de arbetsordningar som styr uppdragen. 

Nedan följer de deltidsposter som ingår i Consensus centrala organisation: 

●  Övriga styrelseledamöter (4 stycken, varav en väljs till styrelsens mötesordförande). 

De deltidsvalda styrelseledamöterna är en jätteviktig del av Consensus verksamhet; detta 

eftersom man samtidigt är student. Uppdraget innebär dels att man som del i styrelsen 

ansvarar för Consensus verksamhet i dess helhet, dels innebär det att man riktar in sig mot 

det som intresserar en. Det är inget krav, men till fördel för organisationen att deltidarna 

(förutom mötesordförande) har varsin inriktning. En mot KO, en mot UU och en mot 

AMO/SAc. Inför verksamhetsåret 20/21 kommer en deltidare behöva rikta in sig på nationella 

frågor och SFS (Sveriges förenade studentkårer) och jobba med det tillsammans med SAc. Det 

är viktigt att de som söker deltidsposter får veta det här vid ansökan då SFS tar mycket tid 

och har hög prio i kårarbetet! 

● Kårstyrelsens mötesordförande (en av de övriga styrelseledamöterna). 

Styrelsens mötesordförande leder styrelsens möten, men samordnar också kallelser och 

mötesinnehåll i dialog med kårordförande. Styrelsens mötesordförande bör ha tidigare 

erfarenhet av styrelsearbete. 

 

http://consensus.liu.se/cng/wp-content/uploads/2017/07/Consensus-arbetsordningar-Reviderade-2017-02-02.pdf
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● Marknadsföringsansvarig 

Som marknadsföringsansvarig ansvarar du för marknadsföring av kåren (bland annat genom 

att designa tryckmaterial) och bör vara intresserad av samt ha grundläggande kunskaper i hur 

man jobbar med exempelvis foto och affischer. Man får stöd av vice kårordförande, som 

ansvarar för helheten kring hur. Consensus syns och hörs. Lite inspiration kring hur kåren 

marknadsför sig kan man få i Consensus grafiska profil.  

● Caféchef 

Som caféchef driver du den dagliga verksamheten på Café Örat. Det innebär att du leder 

cafégruppen och övrig personal, samt ansvarar för caféets ekonomi tillsammans med 

Consensus presidium. 

● Projektledare för CARMA 

Som projektledare för CARMA planerar och genomför du Consensus arbetsmarknadsmässa. 

Detta innebär bland annat rekrytering av projektgrupp, utformning av mässan och kontakt 

med företag samt utställare. 

● Pubchef 

Som pubchef ansvarar du över Pub Örat som hålls cirka en gång varje månad. 

● Internationellt ansvarig 

Anställs och avlönas av Medfak International men ingår i övrigt i Consensus centralt 

engagerade.  

 

Nedan följer övriga deltidsarvoderade uppdrag inom Consensus: 

● Fullmäktigeordförande 

Ordförande och sammankallande för fullmäktige, Consensus högsta beslutande organ. 

● Vice fullmäktigeordförande 

Bistår fullmäktigeordförande samt sköter det praktiska kring fullmäktigemötena. 

● Fullmäktiges sekreterare 

Ansvarar för protokollförande vid fullmäktiges möten. 

● Sakrevisor 

Granskar under året löpande kårstyrelsens arbete, och uttalar sig efter året kring huruvida 

styrelsen bör ges ansvarsfrihet för det gångna året. 

  

 

 

 


