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Bakgrund och syfte
Consensus fokus ska alltid ligga på organisationens ändamål. Kärnverksamheten är
utbildningsutveckling, studiesocial verksamhet och studenternas arbetsmiljö. En viktig del i detta
arbete ligger på sektionerna och andra interna samarbeten. Samarbeten med externa parter kan
utgöra en del av verksamheten.
Syftet med denna policy är att klargöra villkoren för samarbete med interna och externa parter.

Samarbeten med externa parter
Samarbeten med näringsliv och externa parter kan inledas i två olika syften. Dels kan ett samarbete
för Consensus räkning vara en ren inkomstkälla genom att en extern part sponsrar Consensus
verksamhet, alternativt att Consensus marknadsför en extern part mot ekonomisk ersättning. Dels
kan ett samarbete gynna medlemmarna genom att den externa parten erbjuder medlemsförmåner
som rabatter, erbjudande eller liknande eller att den externa parten utgör potentiell arbetsgivare för
medlemmarna.
Consensus får aldrig samarbeta med externa parter kopplade till brottslig verksamhet, pornografi
eller vapen. Samarbeten får inte vara av religiös, facklig eller partipolitisk karaktär. Consensus får inte
samarbeta med en extern part i syfte att öka dess försäljning av tobak eller alkohol till studenter.
Samarbete ska inte heller ske med externa parter vars verksamhet strider mot Consensus
grundvärderingar som regleras i bland annat Consensus stadgar och åsiktsdokument. Samarbete får
inledas först efter noggrant övervägande om Consensus oberoende eller anseende kan riskeras på
grund av samarbetet.

Avtal
Vid samarbete med externa parter ska avtal skrivas. Avtalet ska tydligt innehålla vilka åtaganden
samtliga parter tar, till vilket pris, tidsramar för när avtalet löper ut och hur eventuell förlängning av
avtalet ska ske. Avtalsperiod som sträcker sig längre en den sittande styrelsens verksamhetsår bör
tecknas med stor försiktighet.

Synliggörande av externa parter
Synliggörande av externa parter får endast äga rum då innehållet är relevant för Consensus
medlemmar. Consensus ska alltid synliggöras av den externa parten.
När Consensus möjliggör för en extern part att synas bland studenterna på campus gäller
nedanstående villkor.
1. Kostnad för att hålla en föreläsning är 8 000 SEK. Consensus står då för lokalbokning och
inbjudan till studenterna. Om föreläsningen hålls under lunchtid är den externa parten
skyldig att bjuda deltagande studenter på lunch.
2. Kostnad för att stå på plats på campus under 1-4 timmar är 5 000 SEK. Consensus står då för
platsbokning och eventuellt synliggörande för studenterna.
3. Kostnad för kombination av punkt 1 och 2 är 10 000 SEK, villkorat att de äger rum under
samma vecka.
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4. Punkt 1-3 får maximalt äga rum totalt två gånger per månad per campus.
5. Consensus ska alltid synas i samband med punkt 1-3.
6. Om någon av Medicinska fakultetens sektioner står för en initial kontakt som leder till att
någon av punkt 1-3 äger rum får de 3 000 SEK i ersättning av Consensus.
7. Punkt 1-3 ska enbart äga rum då innehållet är relevant för Consensus medlemmar. Vice
kårordförande står för kontakten med externt part och har rätt att bedöma relevans och
neka extern part.
8. Styrelsen kan fatta beslut om undantag från ovanstående villkor.

Samarbete med sektioner
Relationen mellan Consensus styrelse och sektionerna ska kännetecknas av en rak och öppen
kommunikation och bygga på ett nära samarbete.
Consensus styrelse och sektionerna ska verka för ett gemensamt synliggörande av organisationen.
Styrelsen ska synliggöra sektionerna och sektionera ska synliggöra kåren. Detta kan ske genom att
tillexempel exponera varandras loggor och använda varandras kontakter på sociala medier.
Inom Consensus styrelse ska det finnas en kontaktperson för varje sektion. Kontaktpersonen är den
person som sektionen kontaktar i första hand för frågor till kårstyrelsen. Dels så underlättar
kontaktpersonen kommunikationen mellan kårstyrelse och sektion, dels kan kontaktpersonen om
den utgörs av en styrelseledamot avlasta heltidsarvoderade som annars kan få väldigt mycket frågor.
Sektionsordförande har närvaro och yttranderätt på Consensus styrelsemöten. Kårstyrelsens
mötesordförande ska kalla sektionsordförande inför varje styrelsemöte.
Varje sektion utser person eller personer som representerar sektionen i utbildningsutskottet,
studiesociala utskottet, internationella utskottet, externa utskottet och arbetsmiljöutskottet.
Ansvarig person i kårstyrelsen sammankallar och leder utskotten.
Samarbetet regleras av sektionsavtalet som skrivs under av sektionsordförande. Styrelsen ska
tillhandahålla sektionsavtalet till sektionen i början av läsåret och sektionen har ansvar att återlämna
underskrivet avtal. Ordförande är den som skriver under men hela sektionsstyrelsen bör vara insatt i
sektionsavtalets innehåll. Sektionsavtalet skall revideras och tas upp för beslut vid näst sista
fullmäktige varje verksamhetsår.

Synliggörande av studentföreningar
Grundprincipen är att studentföreningar godkända av LUST (Linköpings universitets studentkårer)
och Linköpings universitet alltid har rätt att marknadsföra sig på kårhus och på kårernas hemsidor.
Undantag för denna princip gäller föreningar som tydligt strider mot Consensus ändamål reglerat av
stadgan.

