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Information från styrelsen 

SFSFUM 2017 
Direkt efter förra FUM-mötet skickade vi in ansökan till SFS styrelse om att få anordna SFSFUM 2017. 

SFS styrelse beslutade för ett par veckor sen att StuFF och Consensus är de kårer som kommer att få 

hålla i SFSFUM! Vi har haft en ansökningsperiod för projektledare ute och efter periodens slut så 

hade vi fyra sökande. Projektledaren kommer att tillsättas inom ett par veckor.  

CARMA 17 
Planeringen inför CARMA 17 är igång och inbjudan skickas ut till flertalet potentiella utställare och 

arbetsgivare. Dock är projektgruppen ännu inte tillsatt, då projektledaren menar att en mer 

heterogen grupp med deltagare från flera program skulle resultera i en mer representativ mässa. 

Formulär för kandidering och nominering till projektgruppen har påbörjats, men inte haft många 

sökande, tyvärr.  

Arbetsmiljöenkät 
Consensus arbetsmiljöutskott har sammanställt en enkät för att kartlägga studenter på Medicinska 

Fakulteten psykiska hälsa och för att utvärdera och få in förbättringsförslag på den fysiska 

arbetsmiljön med fokus på de nybyggda delarna (Hus 511 och Hus 448). Denna enkät är mest riktad 

mot studenter på Campus US. En enkät som är mer aktuell för våra studenter på Campus Norrköping 

är i skrivande stund under utveckling i samråd med AMO från sektionerna baserade i Norrköping. 

Sektionsrummet 
Consensus har från och med denna termin börjat hyra det gamla DC-kontoret som ligger högst upp 

på Örat. Tanken var att låta sektionerna i Linköping ha det som sektionsrum. Ett första möte har 

hållits för att komma fram till vad som ska finnas i rummet. Planen är nu att det kommer finnas 

soffor och en mikro, samt att det bara är sektionsaktiva som kommer ha tillgång till rummet. 

Ytterligare ett möte kommer att hållas för att sätta upp regler för rummet.  

Ny LiU-web 
Just nu pågår en utveckling av en ny hemsida för LiU. Hemsidan ska framför allt vända sig till icke-LiU-

studenter som är nyfikna på Linköpings Universitet, alltså inte information för studenter som redan 

går på LiU. För att kika på hemsidan, gå in på beta.liu.se och klicka runt lite. Om man har åsikter eller 

förslag får man gärna maila Paulina Guillén, uu@consensus.liu.se så för hon dessa vidare. 
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Nytt curriculum T1 
De som började nu till hösten har inte läst HEL1, utan de började istället med programspecifika 

kurser direkt. HEL kommer ersättas av en kurs som heter IPL (interprofessionellt lärande) som pågår 

nu under oktober parallellt med programspecifikt. Utbildningsutskottet jobbar just nu med att fånga 

upp åsikter från t1 gällande detta. Det kan till exempel vara hur basgrupper fungerar, introduktion till 

PBL, föreläsningar, m.m. Även HEL2 kommer ersättas med IPL2, men det kommer att innehålla ett 

förbättringsarbete som tidigare. 

Medfak games 
MedFak Games är nytt för i år och innebär flera olika deltävlingar anordnade av sektionerna där varje 

sektion i mindre lag kan tävla om poäng i varje deltävling. I slutet av vårterminen sammanställs 

poängen från samtliga deltävlingar och den sektionen med flest poäng koras till mästare. 

 


