Verksamhetsberättelse
Consensus 2013-2014

Inledning
Verksamhetsåret 2013/2014 är året då Consensus var värdkår för Sveriges förenade
studentkårers fullmäktigemöte (SFSFUM). Ett stort evenemang som på flera sätt har
påverkat detta verksamhetsår på flera sätt. Under verksamhetsåret genomförde Consensus
den genom tiderna andra arbetsmarknadsmässan (CARMA) och lade också grunden för en
bättre organisatorisk framtid för verksamheten. De stora uppdragen samt den förändring
som planerats inför nästkommande verksamhetsår landade i att styrelsen i år mer inriktat
sig på att förbereda inför framtiden istället för att utveckla och implementera kortsiktiga
lösningar och satsningar.
Under hela verksamhetsåret har styrelsen varit fulltalig. Det enda som saknats i
verksamheten är handläggarposten som Norrköpingsansvarig. Posten förblev vakant
verksamhetsåret ut men avsaknaden av posten har dock inte varit påtaglig eftersom två av
årets heltidare har varit bosatta i Norrköping och har haft en stor möjlighet att kunna
engagera sig i Norrköpingsfrågor. En bit inpå verksamhetsåret utökades verksamhetens
bemanning i och rekryteringen av projektledare för SFSFUM. Detta gjorde att styrelsen
kunde avlastas från mycket av projekteringen av SFSFUM-helgen.
Styrelsen har haft sammanträden varje vecka med få undantag. Varannan vecka har det
varit styrelsemöten varannan informella diskussionsmöten.
Denna verksamhetsberättelse är skriven på ett relativt kortfattat sätt och är i stora drag
uppstrukturerad på ett liknande sätt som verksamhetsplanen för 2013/2014.
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Organisation
Mål från verksamhetsplanen:
- Att engagera sektionerna i fler delar av Consensus organisation och utveckla de
samarbeten som redan finns
- Att genomföra en organisations- och verksamhetsutredning

Organisations- och verksamhetsutredning
Under hösten 2013 har en verksamhetsutredning av Consensus centrala verksamhet
genomförts av en för ändamålet tillsatt arbetsgrupp.
Arbetsgruppen bestod av sammankallande Niclas Söör samt representanter från Consensus
styrelse 12/13, 13/14 och FUM 12/13.
Utredningsprocessen innehöll:
- en dokumentstudie av Consensus styrdokument (stadgar, policy för Consensus
verksamhet, Consensus arbetsordningar och Consensus visionsdokument)
- en intervjuserie med Styrelseledamöter 12/13 och 13/14, handläggare 12/13 och 13/14,
sektionsaktiva 13/14, presidialer 10/11, 11/12, 12/13 och 13/14 samt övriga (externa
personer, bl.a. Biträdande universitetsdirektör och HUs kanslichef).

Målet med utredningen var att kartlägga och utvärdera organisationen och dess
verksamhet, utreda och utvärdera tjänstestrukturen inom Consensus organisation samt
utreda vilka behov Consensus har idag och vilka behov kan vi ha i framtiden.
Gruppen arbetade intensivt under höstterminen och en rapport om vad utredningen
resulterat i, inklusive förslag på förändringar och en handlingsplan for hur eventuella
förändringar ska genomföras presenterades för fullmäktige. Rapporten finns som bilaga till
verksamhetsberättelsen.
Fullmäktige biföll med vissa förändringar de förslag som gruppen presenterat och
rekryteringen av personer till nästa års förtroendevalda började i enlighet med den nya
organisationsstrukturen.
Under valfullmäktige tillsattes samtliga poster och Consensus centralt engagerade 13/14
önskar dem ett varmt lycka till, med förhoppningen att de genomförda förändringarna
underlättar deras arbete under verksamhetsåret.
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Utveckla utskotten
För att engagera sektionerna i fler delar av organisationen och utveckla de samarbeten
som finns riktade styrelsen tidigt in sig på att utveckla de befintliga utskotten i den mån
det går samt att se om det fanns behov av att samarbeta inom fler områden.

Som ett steg för att få sektionerna att bli mer delaktiga i kårens arbete togs delar
verksamhetsplanen upp som uppgifter i kårens utskott som innehåller
sektionsrepresentanter. Arbetet inom utskotten skulle ge de sektionsaktiva bättre insyn i
kårens verksamhet och få en bättre förståelse för studentrepresentation på lärosätet,
samtidigt som det i viss mån skulle avlasta styrelsen. Försöken har gett varierande resultat
eftersom engagemanget samt uppslutningen från sektionerna i utskotten har varit
varierande.
Att få sektionerna att engagera sig i utskotten är en utmaning eftersom olika sektioner har
olika möjligheter att tillsätta engagerade medlemmar till dessa. Då utskottens utveckling
ofta har styrts av engagemanget hos de sektionsaktiva så är denna samarbetsform starkt
beroende av att sektionsaktiva kan delta. I de fall många sektionsaktiva har kunnat delta
så har utskottets arbete fungerat bättre.
Störst utveckling av utskotten har det externa utskottet gjort. Under verksamhetsåret har
utskottet utvecklats till ett mer fungerande forum och både sektioner och kårer har kunnat
förbättra sin verksamhet i kontakt med näringsliv och andra externa aktörer. Utvecklingen
beror mycket på att Consensus har haft en erfaren externt ansvarig från början till slutet
av verksamhetsåret som har kunnat bygga verksamheten från grunden.

Tidigt detta år kom styrelsen samt informatören fram till att det borde finna någon slags
arbetsgrupp eller utskott för ett gemensamt arbete med marknadsföring mellan sektioner
och kår. Under diskussioner med sektionerna framgick det att ett utskott där alla sektioner
har representationsrätt skulle vara den bästa lösningen. Sektionerna såg ett behov av att
börja samarbeta med varandra och samtidigt kunna få hjälp av en kunnig person från
kåren. I slutet av verksamhetsåret startades därför ett marknadsföringsutskott. Tanken är
att det i framtiden framför allt ska vara ett forum där kontakter knyts samt idéer och
erfarenheter kan bytas.

Kursrepresentanter
För att förbättra samarbetet mellan Consensus och sektionerna skedde även förändring av
det som kallats kårkorrespondenter. Se avsnitt om kursrepresentanter sida 16 för
utförligare beskrivning.
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Utbildning
Mål från verksamhetsplanen
-Att aktivt engagera sig i arbetet med LISAM och följa upp dess implementering i
utbildningarna och dess utveckling.
-Att tillsammans med DOMFIL arbeta för en förhöjd kvalitet på forskarutbildningen.
-Att fortsätta arbeta för en ökad kvalitet på vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

LISAM
När LiUs nya läroplattform, LISAM, lanserades till höstterminen 2013 såg många på med
skräckblandad förtjusning. Tiden därefter har inte varit problemfri och vissa studenter har
påverkats negativt av de bekymmer som uppstått i och med användandet av LISAM.
För att övervaka hur studenterna upplevde LISAM hölls det ett flertal åsiktstorg i
Glasentrén under höst- och vårterminen där studenterna fick tycka till vad som fungerade
bra och mindre bra med LISAM. Kontinuerliga diskussioner har även förts i Consensus
utbildningsutskott kring LISAM och åsikter från enskilda studenter som tar upp ämnet har
tagits tillvara.
Även om studenternas åsikter har kommit in till kåren så har det varit svårt att göra några
konkreta åtgärder grundat på dem, då huvudfokus från LiUs sida nu ligger på att få
grundfunktionerna att fungera. Arbetet har istället riktats mot att informera studenter kring
hur felanmälan och feedback ska ske till LISAMs förvaltningsgrupp.
DOMFIL
Under året har Consensus ordförande och vice ordförande med utbildningsansvar träffat
representanter från DOMFIL under lunchmöten med avsikt att diskutera aktuella ärenden
och hitta områden där en kan samarbeta och driva frågor.
Dessa träffar har varit givande ur informationssynpunkt och båda parter har fått en bättre
insyn i den andras verksamhet. Kommunikationen utanför träffarna har fungerat bra vilket
i sin tur gjorde DOMFIL till en sektion som är lätt att kontakta. Från båda parter har åsikten
varit att det inte funnits några hinder till att ta få kontakt om det skulle behövas. Däremot
så har det varit svårt att hitta gemensamma och/eller konkreta områden där Consensus
och DOMFIL kan samverka, då många av de saker som DOMFIL vill åtgärda kan drivas i de
forum där de själva redan har representationsmöjlighet.
Lunchmötena har varit ett bra forum för att stärka samarbetet mellan Consensus och
DOMFIL, men en mer kontinuerlig och tät kontakt vore att önska. Det skulle möjliggöra ett
större utbyte och fler möjligheter till samarbete kring de frågor som dyker upp. Detta gäller
inte minst utbildningsbevakningsarbetet där DOMFIL idag gör ett bra jobb, men Consensus
har liten insyn.
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VFU
VFU är ett ständigt aktuellt ämne att diskutera och arbeta med då det är en central del i
majoriteten av alla utbildningar på Hälsouniversitetet. Inte minst ger det studenter en
trygghet i sin profession när de ger sig ut i arbetslivet.
Ett av problemen med VFU är att det inte finns tillräckligt med VFU-platser vilket resulterar
i att studenterna inte får den utbildning de ska, då de inte får möjlighet att prova på själva
och få feedback från en handledare som har tid med dem. Detta problem har diskuterats
och arbetats med bland annat i HUs Grundutbildningsnämnd, där Consensus sitter med. En
sak som tagits upp i den diskussionen är hur man ser till att studenterna kan ta vara på
och få ut något av de veckor som de har VFU, då det i dagsläget är svårt att få till fler VFUveckor. Ett förslag har varit ett så kallat “VFU-körkort” där studenten lär sig grundläggande
kunskaper som man annars tidigare lärt sig på VFU, men som en lika gärna kan
tillgodogöra sig till exempel på Clinicum. Det skulle frigöra mer tid på VFU att lägga på de
saker en inte kan göra någon annanstans, t.ex. patientsamtal och olika vårdmoment.
Det som tagits upp i grundutbildningsnämnden har tagits med till Consensus
utbildningsutskott och diskuterats även där för att få ett bredare studentperspektiv på de
tankar som lyfts.
Ett annat problem är att vissa studenter tvingas betala betydande summor för resor och
boende i samband med VFU på annan ort, vilket har varit bekymmersamt en längre tid.
Consensus har arbetat med frågan tidigare år och den har fortsatt att vara aktuell även i
år.
Diskussioner har förts med fakultetsledningen och aktuella programansvariga för att
försöka definiera vilka summor som skulle behövas för att kunna ersätta de studenter som
har höga utgifter och därefter eventuellt försöka omfördela pengar för detta ändamål - ett
arbete som fortfarande pågår.
Frågan kring denna problematik drevs även i samband med SFS fullmäktigemöte med
avsikt att SFS verksamhetsplan skulle innehålla problemet som arbetsområde. Även om
det inte nådde det slutgiltiga dokumentet så var det många andra kårer som höll med om
att det är ett problem som bör tas på allvar och åtgärdas.
Under året framkom det att studenter på VFU och vissa VFU-platser var väldigt osäkra på
vad som egentligen gäller för studenter när det kommer till användande av
patientdatajournaler. Tillsammans med Medicinska Föreningen lyftes problemet till
fakulteten och landstinget. Efter en tids diskussioner tog landstinget fram en ny riktlinje för
studenternas hantering av patientdatajournaler. Den beskriver på ett tydligt sätt
studenterna som deltagare i vården av patienter vilket innebär att de får och ska hantera
patientdatajournaler på samma sätt som övrig personal på VFU-platsen.
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Pedagogikdagar
Som en del i det kårgemensamma arbetet inom LUST-U (Linköpings universitets
studentkårers utbildningsutskott) anordnades två dagar med temat pedagogik i maj. Under
dagarna hölls lunchföreläsningar på campus US, Valla och Norrköping med avsikten att
inspirera studenter att diskutera pedagogik och lärande i högre utbildning. På kvällstid
bjöds utbildningsbevakare respektive studienämndsordförande på samtliga sektionerna till
diskussioner kring vad en sektion kan göra för att förbättra utbildningarna, både på egen
hand och tillsammans med andra sektioner eller kåren.
Lunchföreläsningarna på campus US blev lidande på grund av sjukdom hos föreläsare och
dålig närvaro från studenthåll, men diskussionskvällarna var uppskattade och kändes
givande för de närvarande.
UKÄ-utvärderingar
Under året utvärderades ett antal utbildningar av Universitetskanslersämbetet (UKÄ), som
en del i det nationella systemet för att kontrollera att utbildningen i Sverige håller hög
kvalitet. De utbildningar som utvärderats under året är Läkarprogrammet, Medicinsk
Biologi (kandidat och master), Sjuksköterskeprogrammet, barnmorskeprogrammet,
specialistsjuksköterskeutbildningarna samt psykoterapeututbildningen.
Kåren har varit engagerade i att hitta studenter som kan ställa upp på intervjuer i samband
med utvärderingarna och i arbetet med att analysera resultatet av tidigare utvärderingar
med avsikt att öka kvalitén på de utvärderade utbildningarna.
IPL
Under våren 2013 påbörjades arbetet med att se över de nuvarande
integrationsmomenten, HEL1, HEL2 och KUA. En arbetsgrupp bestående av representanter
från alla grundutbildningar på HU samt två studentrepresentanter från Consensus har
träffats varannan vecka och arbetat fram ett nytt förslag för hur de integrerade momenten
ska se ut i framtiden. Under sommaren 2013 har ett rapportutkast skrivits som grund för
vidare arbete under hösten 2013.
I oktober anordnade studentrepresentanterna ett seminarium i Linköping där studenter
från alla program fick möjlighet att diskutera rapportutkastet med studentrepresentanterna
och ordförande i arbetsgruppen. Seminariet riktades främst till varje programsektions
utbildningsbevakare då de förutsattes vara insatta i utkastets innehåll men seminariet
öppnades till övriga intresserade studenter. Uppslutningen var något bristande men
seminariet var uppskattat av de närvarande studenterna.
Slutrapporten om utredningsarbetet med ett förslag på omfattning och innehåll av de nya
interprofessionella momenten skrevs i november och december och presenterades för
fakultetsledningen i januari. Rapporten skickades ut på remiss till programledningarna,
landstinget, studentkåren m.fl. Consensus styrelse skrev i samråd med utbildningsutskottet
ett remissvar på rapporten.
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En ny arbetsgrupp kommer till hösten 2014/våren 2015 tillsättas för vidare arbete med
kursplanerevidering och implementering av de nya kursmomenten.
HEL2
Det har från studenthåll önskats mer studentpåverkan i planeringen av HEL 2 och de
projekt som ingår i detsamma. Kontakt togs med ansvariga för momentet, vilka var
positiva till att ta med studenter i processen.
Consensus har under både vår- och höstterminen tagit aktiv del i planeringen av HEL 2.
Det har alltid funnits en representant i planeringen av föreläsningarna och vad de ska
innehålla, när de ska ges under delkursen. Dessutom var en student med på introduktionen
av HEL 2 och berättade sina erfarenheter av kursen för att ge en students bild på vad
HEL2s syfte och nytta är. En representant från styrelsen har också närvarat när
förbättringsprojekten från landstinget diskuterades och valdes.
Diskussioner med Tromsø
Under höstterminen hade Hälsouniversitetet besök av en delegation från Tromsø
universitet där det bland annat ingick ledning och studenter från lärosätet. Syftet var att
diskutera interprofessionellt lärande och utöver informationspass ingick en genomgång av
hur KUA fungerar samt ett besök på Linköping ortopediska KUA avdelning. Studenterna
från Tromsø fick en personlig rundtur av KUA avdelningen och hur den fungerar samt en
stund då de kunde ställa frågor till en medlem i Consensus styrelse som gjorde sin KUAplacering.
Det fanns även mycket tid när Consensus och studenterna kunde diskutera utbildning och
övriga studentfrågor, samt vad man kan lära av varandra i synnerhet när det kommer till
interprofessionellt lärande.
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Arbetsmiljö
Mål från verksamhetsplan:
-Att aktivt medverka i utvecklingen av campusmiljöerna, utifrån projekten FrUS, Campus
LiU 2015 och Vision 2020.
-Att aktivt jobba för att höja studenternas hälsa vid Medicinska fakulteten
-Att undersöka orsakerna till den höga graden av ohälsa bland studenterna.
-Att arbeta för synliggörande och ökat engagemang hos sektionernas arbetsmiljöombud
(AMO).

Campus LiU 2015 samt Vision 2020
Projektet Campus LiU 2015 samt Vision 2020 har under detta verksamhetsår för Consensus
del till största delen handlat om att ta ställning till olika slags projekteringsförslag.
Medverkandet har alltså främst handlat om att vara delaktiga i beredande grupper samt att
ta beslut i projektens tidiga skeden.
Det kan även tilläggas att projektet Campus LiU inte kommer att vara klart till år 2015.
Biblioteket HUB (FrUS)
Under föregående verksamhetsår inleddes ett av Consensus initierat projekt med syfte att
göra Hus bibliotek, HUB, mer välkomnande och bättre ur arbetsmiljösynpunkt.
Samarbetet mellan de olika aktörerna från fakultet, bibliotek, m.fl. fungerade mycket väl.
De två studentrepresentanterna i arbetsgruppen hade stort inflytande på planeringen och
det slutgiltiga förslaget har god studentförankring. Bland annat kommer det läggas in en
heltäckningsmatta som kommer dämpa ljudnivån i biblioteket markant, vilket
förhoppningsvis åtgärdar de klagomål som kommit från studenter kring just ljud i
studiemiljöerna.
Ombyggnationen initierades i slutet av verksamhetsåret och det renoverade biblioteket
planeras stå färdigt till terminsstart HT-15.
Hälsans hus (FrUS)
Ombyggnationerna av US fortsätter och studenternas vardag påverkas av både ljud och
fysiska hinder. Kommunikationen med fakulteten för att åtgärda de största problemen har
dock fungerat väl.
Under året uppdagades det att genomfarten från huvudblocket på US är belägen i en backe
med skymd sikt samt att när ombyggnationen skall denna väg dessutom vara vägen till
akutintaget på sjukhuset. Consensus har därför arbetat för att belysa vikten av att göra
denna övergång säkrare för de som korsar den. Det resulterade i att fakulteten lagt till
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denna punkt som en prioritet över vad de vill skall förbättras med ombyggnationen av
sjukhuset.
Studentkök (FrUS)
Vid ombyggnationerna på US har mycket fokus lagts från Consensus att försöka sprida ut
studentgrupper så mycket som möjligt för att undvika långa köbildningar och irritation,
samt även i ett försök att lösa det stora cykelkaos som existerar. Därför har flera
studentkök byggts ut och nya utbyggnationer planeras på både befintliga och helt nya
runtom på US. Detta så att studenter kan använda sina raster effektivt och förhoppningsvis
inte känna sig låsta till ett område av US när det finns utrymme att nyttja.
Cyklar på US (FrUS)
Under året har bristen på cykelparkeringar på Universitetssjukhuset varit påtaglig.
Ombyggnationer och krav på trafikens framkomlighet har lett till svårigheter för studenter
att hitta en parkeringsplats för sin cykel, vilket har resulterat i felparkerade cyklar och
därmed irritation från studenter, landsting och byggarbetarpersonal.
Landstinget har försökt ersätta borttagna cykelställ med nya på andra platser. Tyvärr är de
belägna otillgängligt i förhållande till undervisningslokaler. Consensus har uppmärksammat
behovet av tydligare information, förståelse för studenters parkeringsbehov och därmed
hur angeläget det är att utöka antalet cykelställ. Landstinget och universitetet samarbetar
mot kommunen för att få mer mark att placera cykelställ på.
Ombyggnationer i Norrköping
Ombyggnationen av Kåkenhus på campus Norrköping färdigställdes under
verksamhetsåret. Projektet var försenat och påverkade på många sätt studenternas
arbetsmiljö negativt, inte minst genom buller och byggdamm. Consensus har arbetat med
att informera studenter om byggnationernas nya tidscheman och uppmärksamma
problemen för LiU.
Ombyggnationerna är nu färdigställda och fokus har skiftats till att försöka få studenter att
komma tillbaka till Kåkenhus, då många sökte upp andra lokaler under byggarbetet.
Dessvärre har det visat sig svårt och visionen om ett ”myllrande Kåkenhus” är fortfarande
inte uppnådd.
Studenternas ohälsa
Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2013/2014 beskrev att Consensus skulle
undersöka samt arbeta med den stora andelen ohälsa som existerar på den medicinska
fakulteten. Detta har gjorts på några olika sätt.
Studentärenden har hanterats av vice kårordförande med studiesocialt ansvar, ibland i
samråd med vice kårordförande med utbildningsansvar för att kunna hjälpa studenten på
bästa sätt. Detta innebar i många fall, utöver att informera om rättigheter och möjligheter,
att hänvisa till studenthälsan eller studievägledningen. Consensus har även företrätt
studenten i kontakt med program- eller kursledning för att lösa problem och säkerställa att
liknande problem undviks i framtiden.
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Consensus har tillsammans med studenthälsan samt de olika fackförbunden också arbetat
för att förebygga samtliga studenters hälsa, då även doktoranders, och har kunnat
utvärdera att antalet besök till studenthälsan från studenter på den medicinska fakulteten
under 2013 har sjunkit från ca 1300 besök till 700. Vilket är en rekordminskning.
När det doktoranders hälsa finns det inte samma goda tillgång till siffror. Vid efterfrågan
har det dock framkommit att även doktoranders besök minskat, om än inte lika mycket
som på grund och avancerad nivå.
Att undersöka orsakerna till den höga ohälsan är en lång process som sker i samarbete
med universitetet. För att komma längre i arbetet har kårerna tillsammans med
studenthälsan tagit hjälp av examensarbeten för att undersöka studenters drogvanor.
Endast en hann bli färdig under detta verksamhetsår men den visar att studenter vid LiU
använder cannabis i större utsträckning än “medelsvensson”, och att de även har en friare
attityd till det. Nämnvärt är också att den medicinska fakulteten endast hade en bråkdel av
andelen studenter som prövat/använt cannabis.
Kampanj för att synliggöra arbetsmiljöombuden
Under våren startade Consensus en kampanj för att öka arbetsmiljöombudens synlighet på
campus och studenters vetskap om deras roll och vilken hjälp de kan bistå med.
Kampanjen bestod främst av att ett stort antal affischer sattes upp på våra Campus men
även tillfälle då arbetsmiljöombuden under en lunch informerade studenter på campus om
sitt arbete. Det huvudsakliga budskapet var att alla studenter har ett arbetsmiljöombud på
sin sektion att gå till och att vi tillsammans har stora möjligheter att påverka arbetsmiljön
på campus.
Felanmälan Campus US
Som en del av att göra arbetsmiljöombuden mer delaktiga samt handlingskraftiga har en
hel del energi lagts på att kunna ge arbetsmiljöombuden ett välfungerande verktyg för
felanmälan. Att felanmäla lokaler på Campus US har hittills varit ineffektivt, då det enda
sättet som fungerat att felanmäla på har varit via papperslappar som satts upp i salar på
US. Systemet har varit ineffektivt, inte bara ur praktiskt synvinkel då någon måste gå runt
i alla salar och hämta lappar, men även administrativt då det varit oklart vem som ska
åtgärda problemen.
Den långsamma ärendehanteringen har påverkat studenternas arbetsmiljö negativt.
Consensus har uppmärksammat problemet, vilket medfört att LiU och LiO enats om ett
gemensamt arbetssätt, samt att LiU har under våren tagit fram en felanmälansfunktion
som är likadan för alla tre Campus. Denna funktion går att nå lätt via Consensus hemsida
så att studenter och framför allt Arbetsmiljöombuden alltid och enkelt skall kunna
felanmäla det de tycker borde förbättras i deras arbetsmiljö.
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Studiesocialt
Mål från verksamhetsplanen:
-Att arbeta för ökad integration under mottagningen och evenemang arrangerade av
Consensus.
-Att definiera, utveckla och synliggöra Consensus kontinuerliga evenemang.
-Att genomföra ett mottagningsevenemang för studenter som påbörjar ett
påbyggnadsprogram.

Mottagningen
För första gångerna genomfördes mottagningen på höstterminen under samma tider som
de andra kårerna vid LiU. Detta fick vissa följer i form av att vissa traditionsenliga fester
krockade med varandra samt att vissa faddergruppers planering av dagar med
alkoholservering inte stämde eftersom de inte ha räknade med att vissa fasta aktiviteter
skulle flyttas en vecka. De överlappande mottagningsperioderna innebar också en större
efterfrågan på lokaler till bland annat. Problemen accentuerades av att studentpuben
Flamman fick vattenskador strax innan mottagningen började. Mottagningen upplevdes
dock trots dessa problem som välfungerande och rolig av arrangörer och de nya
studenterna.
Något som skedde under höstens mottagning var problem med olika tolkningar av
mottagningspolicyn. Eftersom olika program har haft olika tolkningar och ibland även egna
kompletterande regler så har vissa traditioner och beteenden ifrågasatts mellan de olika
faddergrupperna. De olika tolkningarna som ofta haft med de olika fakultetstillhörigheterna
att göra har ibland skapat missförstånd samt situationer där faddrar och faddergrupper inte
alltid är helt ense om vad som gäller. När uppdatering av mottagningspolicyn skedde under
vårterminen lades särskild prioritering på att skapa en tydlighet kring vilka tolkningar av
regler som gäller.
Problemen var påtagligt färre under vårens mottagning, vilket kan bero på att det är färre
program som har mottagning då eller att meningsskiljaktigheterna redan var uppdagade
och kunde diskuterades redan innan problem uppstod.
Inga större incidenter skedde under denna mottagning förutom enskilda individers misstag
som ibland kan bidra till att olika faddergrupper blir lite oense. Dessa individers misstag
föranledde dock att även fadderkontrakten som tecknas under fadderutbildningen
utvecklades och gjordes mer tydliga inför kommande mottagningar.
Mottagning för avancerade studenter
Mottagningen som sker vi varje terminsstart arrangeras bland annat för att de nya
studenterna ska känna sig välkomna och lära känna sin klass. Det är ett väl fungerande
och uppskattat arrangemang, men har hittills nästan uteslutande riktats till studenter på
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grundnivå. På Hälsouniversitetet börjar varje termin ett antal studenter på avancerad nivå,
vilka också bör välkomnas.
Consensus anordnade en gratis sittning samt en pubkväll med kraftigt rabatterade priser
för att skapa en första mottagning som sedan kunde utvärderas och utvecklas i framtiden.
Tyvärr var det väldigt dålig uppslutning och båda arrangemangen ställdes in.
Anledningen till att så få kom på dessa evenemang kan vara många: studentpopulationen
har en högre medelålder och har kanske inte lika stort intresse av festrelaterade
aktiviteter, flera kan ha barn/familj vilket kanske inte tillåter att man är ute sent på
kvällen, många kan jobba på deltid, många kan studera på distans och därför inte ha
möjlighet att ta sig till mottagningen.
Inför kommande mottagningar bör kontakt tas med befintliga studenter på avancerad nivå
för att ta reda på vilka sorters evenemang eller aktiviteter som kan vara intressanta och
arbeta utifrån det som framkommer i dessa samtal.
Fattigfrukost
Fattigfrukosten är ett studiesocialt evenemang för Consensus medlemmar. Tanken är att
medlemmarna ska känna sig premierade och uppskattade, samt att icke-medlemmar ska
känna att det vore värt att bli medlem. Fattigfrukost är ett event som vi började med i
november 2012, efter att har fått inspiration från en annan kår i Sverige.
Det innebär att vi bjuder medlemmar på frukost på Café Örat sista torsdagen innan CSN
varje månad. Evenemanget är mycket uppskattat och vi anser att det ger våra medlemmar
ett mervärde och bör därför vara ett återkommande evenemang. Utvecklingen av eventet
har kommit till en fas där marknadsföring knappt är nödvändigt för att det ska bli fullsatt
månad efter månad. Eventets placering i kalendern har mer eller mindre blivit allmänt känt
hos flera av våra medlemmar.
Laserdome
Under hösten anordnade Consensus en Laserdometurnering i Linköping som blev välbesökt
och nästan fullsatt. Consensus centralt engagerade deltog även i denna turnering i ett syfte
att studenterna som deltog skulle kunna känna att kåren inte är så långt bort från de
”vanliga” studenterna. Detta fungerade över förväntan och många i Consensus lag fick
flera intressanta frågor att besvara.
Hälften av lagen var från Norrköping och således blev integrationen mellan städerna så god
den kunde bli. Laserdometurneringen ska enligt styrelsen definieras som en av Consensus
återkommande evenemang.
Nollefesten
Consensus Nollefest genomfördes i januari i Norrköping och hölls på Trappan med externa
DJ:s, diverse aktiviteter som ordnades av festerier, sektioner, Consensus samt delar av
universitetet. Både mässan, och senare på kvällen även festen gick bra och gästerna var
nöjda med vad de erbjudits. En stor del av gästerna var nya studenter från Linköping,
vilket bidrog till en integration mellan studenter från de både städerna.
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Trots att det var något färre besökare än föregående år anser Consensus styrelse att
Nollefesten bör vara ett återkommande evenemang, då det är ett uppskattat inslag i
mottagningen och fyller en viktig funktion i integrationen mellan studenter från våra båda
städer.
Volleybollturnering
Verksamhetsåret 2012/2013 skapade Consensus tillsammans med sektionerna i
Norrköping en volleybollturnering i Norrköping som var uppskattad och välbesökt. Detta
gjordes även detta verksamhetsår med liknande resultat.
Nytt för detta verksamhetsår var försök att få till en liknande turnering för sektionerna i
Linköping, något som bedömdes högst troligt. Ambitionen var även att få till en tredje
tävling som skulle verka som en final mellan de fyra bästa lagen i Norrköping och i
Linköping. Men på grund av tentaperiod samt att flera sektioner redan har
idrottsturneringar av olika slag förblev intresset för en volleybollturnering aldrig realiserat.
Då verksamhetsplanen för året 2013/2014 har uttryckt att man skall utveckla och
”definiera” Consensus återkommande evenemang har slutsatsen blivit att en
volleybollturnering i Linköping inte bör ses som ett återkommande evenemang.
Kårdagar i Norrköping
Under verksamhetsåret 2013/2014 genomförde de tre kårerna gemensamt med
Norrköpings kommun så kallade ”kårdagar” i Norrköping. Syftet var att uppmärksamma
utmärkelsen ”Årets studentstad” som Norrköping blivit tilldelat samt att synliggöra kårerna
mot studenterna och få fler medlemmar. Evenemangen marknadsfördes för hela Campus
Norrköping för att nå så många som möjligt.
I det första av dessa event stod de tre kårerna med Norrköpings kommun och samlade in
åsikter från studenter, lekte lekar och delade ut give-aways. Senare på kvällen var det en
pub på Trappan med ett Norrköpingsquiz där studenter kunde vinna bland annat en cykel.
Hela arrangemanget var uppskattat och mottogs med gott humör.
Den andra av de två kårdagarna var upplagd på liknande sätt på dagen men hade ingen
pub på kvällen, bland annat p.g.a. att de två dagarna helst inte skulle jämföras med
varandra samt att tidpunkten var lite olyckligt vald eftersom den låg mitt i Teknologiska
fakultetens tenta-p.
Kårdagarna är viktiga evenemang för synligheten i Norrköping och bör därför vara
återkommande evenemang.
Studentstadsdagen
Studentstadsdagen var ett samarbete mellan kårerna och Norrköpings kommun som
syftade till att uppmärksamma att Norrköping blivit tilldelade utmärkelsen SFS Studentstad
under verksamhetsåret 2013/2014 samt att Consensus anordnade SFSFUM i staden. Vid
lunchtid delade kårerna och kommunen ut saft och bullar till studenter som besökte
tillställningen mellan Kåkenhus och Täppan på campus Norrköping.
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Evenemanget innehöll förutom fika även spex av festerier från alla de tre kårerna, musik
och DJ från kårhuset Trappan samt tal från Norrköpings kommunalråd. Under dagen
uppskattades ca 700 studenter under denna lunch. Senare på kvällen hade ett festeri valt
att anordna sin ”storpub” på Trappan specifikt under studentstadsdagen för att ytterligare
uppmärksamma att det var en speciell dag för Norrköpings studenter, även för de som inte
kunnat närvara under lunchen på dagen.
Hela evenemanget uppskattades av både arrangörer och studenter. Evenemanget är till
början en en-gångföreteelse men skulle kunna bli ett återkommande evenemang.
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Information och medlemsrekrytering
Mål från verksamhetsplanen:
-Att arbeta för synliggörande av och ett ökat engagemang hos Kårkorrespondenterna.
-Att arbeta fram en marknadsföringsstrategi.
-Att utreda möjligheten till försäljning av Consensus profilmaterial.

Att arbeta för synliggörande av och ett ökat engagemang hos Kårkorrespondenterna
Under detta år gjordes stora förändringar som ett försök till att lösa problematiken runt
Kårkorrespondenterna. Då sektionernas rekrytering av kårkorrespondenter försvagats och
intresset för höstens kårkorrespondentutbildng var mycket låg bestämde sig styrelsen att
systemet med kårkorrespondenterna måste arbetas om från grunden.
Genom diskussioner inom styrelsen och dialog med programsektionerna togs ett nytt
förslag fram. Resultatet blev en gemensam överenskommelse om ett namnbyte till
“Kursrepresentant” samt ett dokument som arbetats fram från grunden där det mycket
tydligt beskrivs hur det nya systemet ska fungera.
Det framtagna dokumentet beskriver och ger en tydlig bild av en Kursrepresentants
uppdrag samt vilket ansvar Kursrepresentanten, Sektionen och Consensus har.
De stora förändringarna som sker genom övergången från Kårkorrespondent till
Kursrepresentant handlar fram för allt om tydlighet och strukturering. Kursrepresentanten
kommer att få tydligare direktiv och uppdraget förväntas kännas mer viktigt och konkret. I
den nya överenskommelsen kommer även sektionerna att få en viktigare strukturerande
roll och ett större ansvar som beskrivs tydligt.
Dokumentet som togs fram gemensamt kommer att fungera som riktlinjer inför en
implementering under kommande verksamhetsår.
Att arbeta fram en marknadsföringsstrategi
Under verksamhetsåret har arbetet med att skriva ett samlat dokument för Consensus
marknadsföringsstrategi påbörjats. Ett dokument som tillsammans med den grafiska
profilen kan användas för att på ett enkelt och effektivt sätt nå ut med Consensus
information och sitt budskap.
Arbetet med att ta fram marknadsföringsstrategin har varit en utmaning och att arbeta
fram en helt färdig marknadsföringsstrategi tar i regel fler år att göra. Årets styrelse
lämnar över ett påbörjat arbete till nästkommande styrelse.
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Att utreda möjligheten till försäljning av Consensus profilmaterial.
För att utreda möjligheten till försäljning av profilmaterial inriktade sig styrelsen från
början att hitta någon funktion där man kunde bedriva en mindre testförsäljning av
produkter där lagerhållning skulle undvikas. Målet var att hitta ett sätt där någon annan
står för lagerhållning och produktion till ett så billigt pris som möjligt. Samtidigt ville man
inte ta några stora risker utan i första hand prova något som inte till en början inte innebär
några onödiga kostnader.
Inriktningen blev att hitta en internetbaserad leverantör. Tidigt hittades en seriös
leverantör som flera andra föreningar använder sig av för att sälja profilprodukter. Denna
leverantör erbjöd att man själv kunde öppna en webshop där man kunde sälja
egendesignade produkter. Produkterna kunde designas via hemsidan på ett enkelt sätt där
man kunde använda sina egna loggor på en rad olika produkter i olika format och färger.
Denna leverantör använde sig inte av någon lagerhållning utan när produkten köptes
tillverkades den inom några dagar och skickades ut till kunden. Det verkade helt enkelt
vara en mycket bra lösning för en början av försäljning.
En planerad lansering av en egen webshop sattes till våren så att produkter kunde
designas i god tid. Dessutom erbjöds sektionerna att kunna lägga in egna produkter till
försäljning efter lanseringen för att på så sätt kunna göra sidan ännu mer attraktiv och
behjälplig för fler studenter.
Framtagandet av produkter till webshopen gick enligt plan men när webshopen var redo för
lansering dök det upp problem. När webshopen skulle registreras fanns det oklarheter
huruvida det går till som ideell förening. Då leverantören inte visste hur de kunde hjälpa
oss lades dessvärre projektet på is och hann inte att slutföras innan verksamhetsårets slut.
Grunderna till webshopen finns dock fortfarande kvar och den kan lanseras om problemen
löses i framtiden.
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Samverkan och Samarbete
Mål från verksamhetsplanen:
-Att genomföra Consensus arbetsmarknadsmässa CARMA och efter mässans genomförande
utvärdera den samma samt ta ställning till om den skall bli ett återkommande evenemang.
-Att arbeta för ett utökat samarbete med Linköpings kommun.
-Att aktivt söka sponsorer till främst Consensus återkommande arrangemang.
CARMA
I november arrangerades Consensus genom tiderna andra arbetsmarknadsmässa
(CARMA). Trotts flera utmaningar genomfördes mässan med ett bra resultat i slutändan.
Projekteringen av CARMA var inte optimal då projektledaren med projektgrupp
rekryterades alldeles för sent och fick därmed för lite tid för att starta hela projektet. Den
sena rekryteringen av projektgruppen skapade också svårigheter för alla att hinna med all
planering och inte nog med det så skedde det avhopp ur projektgruppen på vägen. Bristen
på tid och resurser ledde till att mässan var tvungen att bli något mindre än vad som var
tanken från början. Både kostnader och intäkter minskades påtagligt jämfört med den
ursprungliga budgeten.
Även om tiden fram till mässdagen var en stor utmaning genomfördes evenemanget på ett
lyckat sätt. Många studenter kom förbi och majoriteten av utställarna verkade nöjda. I
efterhand är känslan att CARMA kan växa och bli en stor och återkommande mässa så
länge rekryteringen och uppstarten tidigareläggs och får en bättre struktur.
En större utvärdering av CARMA framfördes för fullmäktige under ett fullmäktigemöte på
vårterminen. I utvärderingen framfördes evenemangets utmaningar och behov av
förbättring. Trotts svårigheterna ansågs CARMA vara ett evenemang som ska vara
återkommande.
För att utveckla en grundläggande struktur och hjälpa till att få framtida CARMA-projekt att
fungera bättre togs under vintern beslut om att projektledaren för CARMA 2013 fortsatte
att arbeta under en projektarvodering verksamhetsåret ut.
Samarbetet med Linköping kommun
Samarbetet mellan LiU:s kårer och Linköpings kommun har under en tid inte varit
välfungerande. Kårerna har saknat ett funktionellt organ för den dialog och samarbete som
på flera sätt skulle vara önskvärt att ha tillsammans med Linköpings kommun.
Mötesforumet som kommunföreträdare och LiU:s kårer har använt sig av har inte levt upp
till kårernas förväntningar. För att förbättra situationen gjorde kårerna under hösten ett
gemensamt försök för att skapa en bättre samarbetsstruktur med kommunen. Genom
möten med kommunföreträdare diskuterades förslag på förändringar av mötesforumet
fram. Kommunen verkade se positivt på kårernas förslag och kritik och lovade att
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förändringar skulle ske. Trotts detta skedde inga större förändringar och det
dysfunktionella samarbetsorganet förblev relativt oförändrat i de resterande mötena fram
till våren.
Under vårterminen gjorde kårerna ett nytt försök för att få sin vilja igenom och skapa ett
bättre samarbetsorgan. I ett par möten mellan kårföreträdare och kommunföreträdare
diskuterades på nytt lösningar för att uppnå ett bättre mötesforum. De här gångerna var
fler personer med för att få med fler i bilden. På nytt framförde kårerna sina önskemål vilka
togs emot positivt av kommunrepresentanterna. Det blev en överenskommelse om
förändringar inför hösten och förhoppningsvis kommer det att fungera bättre i framtiden.
Söka sponsorer till evenemang
Under året har fokus lagts mer på att starta upp en extern och på sikt hållbar verksamhet i
Consensus samt att bygga ett kontaktnät. Att aktivt söka sponsorer till Consensus
återkommande evenemang har därför inte utförts i en särskilt stor omfattning. Istället har
långsiktiga samarbetslöslösningar prioriterats för att på sikt kunna bli ett samarbete som
Consensus skulle kunna vinna mer på. Att Consensus under detta år skulle ha hittat
sponsorer till alla sina återkommande evenemang var en orimlig uppgift.
Utveckling av externt arbete och näringslivskontakter
Under verksamhetsåret skedde stora utvecklingar av Consensus externa arbete. För första
gången fanns det en Extern ansvarig i verksamheten året ut som tillförde mycket för en
utveckling av näringslivskontakter och näringslivsaktiviteter.
Det externa arbetet under året har fram för allt handlat om att bygga något från början.
Eftersom att Consensus kontaktnät med Näringslivet har varit bristfälligt har mycket tid
lagts på att börja lägga samarbetsgrunder med olika parter som exempelvis
InnovationskontorEtt. Tid har även lagts på att få igång sektionernas intressen genom att
utveckla det externa utskottet och på så sätt få sektionerna mer delaktiga i Consensus
arbete.
Resurser har även lagts på att hjälpa till att genomföra CARMA där det självklart är viktigt
att utveckla kontaktnätet med. I detta fall är långsiktiga samarbeten det man vill uppnå för
att på sikt kunna knyta fler och fler aktörer till arbetsmarknadsmässan.
Stora resurser har även prioriterats till SFSFUM:s genomförande. I samband med
planeringen av SFSFUM har nya kontakter knutits då mycket tid har lagts på att hitta
sponsorer och samarbetspartner. Sannolikt har kontaktnät knutits i sammanband med
SFSFUM som skulle kunna användas i framtiden igen

19

Utöver verksamhetsplanen
SFSFUM
Den 9-11 maj arrangerades Sveriges Förenade Studentkårers Fullmäktigemöte 2014
(SFSFUM) av Consensus tillsammans med SFS i Norrköping. Förarbetet, planeringen och
genomförandet av arrangemanget har på flera sätt påverkat Consensus verksamhetsår
2013/2014.
Under verksamhetsåret 2012/2013 gav Consensus Fullmäktige friheten till Consensus
styrelse 2013/2014 att själva avgöra om de skulle vilja ansöka om att bli värdkår och
därmed vara arrangör för SFSFUM 2014. Anledningen till att beslutet togs hade till stor del
att göra med att Norrköping hade utnämnts till årets studentstad 2013/2014 av SFS. I och
med detta fanns det en stor möjlighet att kårerna vid Linköpings universitet skulle kunna få
arrangörskap för SFSFUM i Norrköping.
Consensus styrelse 2013/2014 valde att göra en ansökan som lämnades in tidigt på hösten
till SFS styrelse. Arbetet med att få fram en ansökan blev mer tidskrävande och något
svårare än beräknat vilket i sin tur gav en extra börda under början av hösten.
Så snabbt styrelsen fick besked om att Consensus blev värdkår sattes ett nytt arbete
igång. Efter beslutet att Consensus fick bli värdkår valde även Consensus Fullmäktige att
besluta om att ge Consensus styrelse i uppdrag att genomföra ett arrangemang.
För att det överhuvudtaget skulle gå att genomföra det stora projekt som ett SFSFUM är så
rekryterades en projektledare för SFSFUM under november. Arbetet med planeringen
överläts därefter helt till projektledaren samt till den projektgrupp som sattes ihop.
Själva evenemangets genomförande sköttes på ett bra sätt och kritiken från deltagarna var
i generellt mycket positiv. Historiskt sätt brukar ett SFSFUM kantas av olika bekymmer
men enligt flera erfarna deltagare var årets SFSFUM i Norrköping ett evenemang med få
problem. Förutom avsaknaden av problematik kom mycket positiv kritik för miljön och
placeringen i industrilandskapet.
I efterhand är styrelsen övervägande nöjda för att ha kunnat vara värdkår för detta stora
evenemang. Känslan är att lilla Consensus har satts på kartan och att många
norrköpingsstudenter har känt sig extra speciella under året.
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Internationellt arbete
Under verksamhetsåret har Consensus internationella arbetet diskuterats på flera plan och
har samtidigt stärkas ännu mer. Det internationella arbetet har främst skett genom
samverkan och samarbete mellan Consensus internationella utskott/arbetsgrupp (IA) och
HU-international. Ett samarbete där Consensus Internationell Utvecklare, IU, har haft en
viktig roll.
Under året har IA utvecklats vidare och tid har även lagts på att resonerat kring framtiden.
Hittills har mycket av det internationella arbetet kretsat kring inresande studenter genom
att ordna med faddrar och mottagning på höst- och vårterminen, uppskattade åtaganden
som dock har väckt lite funderingar hos flera studenter på fakulteten.
Genom diskussioner i både fullmäktige och i IA har det framkommit att mer tid i framtiden
borde läggas på utresande studenter i form av information och stöd. Åsikten om den
snedfördelade prioriteringen mellan utresande och inresande studenter lyftes även till HUinternational som på ett fullmäktigemöte även klargjorde hur det internationella arbetet
fungerar på fakulteten. Något som blev tydligt i dessa diskussioner är att det
internationella arbetet och arbetet med utbytesplatser är mer komplicerat än vad många
tror. Diskussionerna blev mycket givande och klargjorde även hur viktigt ett fortsatt bra
samarbete mellan Consensus och HU-international är för att kunna genomföra önskade
förändringar.
Inför det kommande verksamhetsåret (14/15) har även rollen som IU diskuterats.
Förhoppningen är att rollen som IU ska bli mer klar från både HU-international och
Consensus håll. Ett problem som lätt uppstått är att tiden inte räcker till de flera uppdrag
som IU har som både företrädare för Consensus och HU-international.
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