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CONSENSUS VISIONSDOKUMENT
VAD VI ÄR, VAD VI STÅR FÖR OCH VAD VI STRÄVAR MOT
Följande dokument är tänkt att stödja aktiva i Consensus vid beslut och utformande av
verksamhetsplan. Visionen är något som Consensus skall sträva efter utan några konkreta mål eller
metoder för att uppnå dessa. Visionen skall vägleda organisationen och genomsyra Consensus arbete
under kommande år.

CONSENSUS – EN KÅR NÄRA DIG
Consensus skall sträva efter att vara en studentnära kår där verksamheten, i största möjliga
utsträckning, är grundad i medlemmens och gemene students åsikt. Åsikterna skall vara enkla att
förmedla och det skall aldrig vara, eller upplevas som, svårt att nå fram till Consensus. Ett bra
samarbete med sektionerna är av stor vikt för att kunna ta emot och återkoppla information från och
till studenterna.
Det innebär att Consensus…
… ständigt ska utveckla medlemmens möjlighet att påverka organisationen.
… ska utveckla rutiner för att ge alla aktiva en grundläggande kunskap om Consensus
verksamhet.
… ständigt ska utvärdera, utveckla och upprätthålla samarbetet och relationerna med
sektionerna.
… ständigt ska utvärdera och utveckla kontaktvägar och informationsflöden från och till
studentpopulationen oavsett huvudstudieort.

CONSENSUS – ALDRIG STARKARE ÄN VÅRA MEDLEMMAR
Consensus är sina medlemmar och utan dem kan Consensus inte verka. Studenterna skall känna att de
får mervärde av att vara medlemmar och de skall också informeras om vilken skillnad de som
medlemmar gör. Att bli medlem skall inte vara krångligt och det är viktigt att arbeta för att behålla de
medlemmar som fås, inte bara söka nya.
Det innebär att Consensus…
… tydligt ska förmedla betydelsen, för såväl individen som för organisationen Consensus, av
medlemsskap i studentkåren.
… ska utveckla mervärdet av att vara kårmedlem.
… ständigt ska sträva efter att det ska vara så enkelt som möjligt att bli kårmedlem.
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CONSENSUS – FÖRSÄKRA DIN STUDIETID
Den investering medlemmar gör för att bli en del av Consensus skall direkt återinvesteras i förbättringar
av kvaliteten på utbildning, studiemiljö och studentliv.
Det innebär att Consensus…
… ständigt ska utveckla det löpande arbetet med att förbättra utbildningskvaliteten vid
Medicinska fakulteten.
… ständigt ska utveckla det löpande arbetet med att säkra studenternas arbetsmiljö.
… ska sträva efter att kårens resurser alltid används där de gör störst nytta.
… ska arbeta för oberoende i det påverkansarbete som bedrivs.
… ständigt ska utveckla det löpande arbetet med att förbättra studenters föruttsättningar att
genomföra studier vid Medicinska fakulteten.

CONSENSUS – FÖR ETT RIKARE STUDENTLIV
Consensus skall arbeta för ett socialt berikat studentliv utöver studierna. Det är viktigt att finna ro
och glädje mellan sina studieuppgifter och uppleva att det finns aktiviteter vid sidan av dessa.
Det innebär att Consensus…
… ständigt ska utveckla påverkansarbetet på Kårservice Aktiebolag.
… ska utveckla de informella samarbeten som finns med samtliga kårhus, och stödja dem i att
ge medlemmar och samtliga studenter en god studiesocial trivsel.
… ska genomföra och utveckla några traditionsenliga större event, till förmån och glädje för
sina medlemmar samt övriga studenter oavsett ekonomiska och fysiska förutsättingar.
… i samarbete med sektionerna ska erbjuda medlemmar och studenter löpande möjligheter till
sysselsättning och engagemang i olika former (idrott, kultur, studentfackliga aktiviteter etc.).

CONSENSUS – EN LÄNK TILL DIN FRAMTID
Consensus skall medverka till att öka studentens medvetenhet om sina karriärmöjligheter efter sin
utbildning vid Medicinska fakulteten.
Det innebär att Consensus…
… ska utveckla arbetet med och omkring arbetsmarknadsmässan CARMA.
… ska integrera kopplingen till studentens framtid som en naturlig del i kårens löpande
verksamhet.

