
Som start på den nya terminen har vi haft två fartfyllda mottagningsveckor där de nya 
studenterna på medicinska fakulteten har fått ett fantastiskt välkomnande och en fin 
introduktion till det nya studentlivet. Vi i Consensus vill återigen passa på att hälsa alla, både 
nya och gamla studenter, varmt välkomna till universitetet samt tacka för alla trevliga 
aktiviteter som vi har fått hänga med på! Sist men inte minst vill vi även säga ett stort tack till 
alla faddrar som har gjort denna mottagning möjlig!

Mottagning och start på nytt år!

Bli en del av vårt härliga gäng och jobba med oss på Café Örat. Som tack får du gratis kaffe, te och 
O´boy under en hel termin! Skriv till oss på instagram @cafeorat eller sök upp facebookgruppen 
Caféarbetare HT19 för mer information! Självklart bjuder vi alla fantastiska jobbare på en 
tacksittning i slutet av terminen.

Jobba på Örat – få gratis kaffe

Missa inte att vi har medlemsvecka tillsammans med LinTek - Linköpings teknologers studentkår och 
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet med start den 9 september! Veckan avslutas med 
CampusKampen där du som kårmedlem kan bevisa att det är vi som är Sveriges bästa 
universitet! I fyra tävlingsgrenar har du chansen att briljera och vinna fina priser! Under veckan 
kommer vi även lotta ut en WonderBoom bland våra medlemmar!
Mer information kommer komma på våra sociala medier, håll utkik!

Medlemsvecka 

Consensus har tillsammans med Kårservice och de andra kårerna på liu gått ut med ett press-
meddelande angående en gemensam policy och ett genemsamt ställningstagande för att minska 
den kraftiga smittspridningen som pågår. Vi tar vårt ansvar och hoppas att även ni gör detsamma 
för att tillsammans hejda smittspridningen. Ta hand om dig själv och de i din närhet!  

Mer information på www.consensus.liu.se
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Ansökan för ett antal poster inom FUM och valberdningen har öppnat. Det poster som är öppna 
är:

FUM-sekreterare
Ordförande för valberedningen 
Ledarmöter för valberedningen

Beskrivningar vad dessa poster innebär finns på consensus.liu.se under postbeskrivningar och 
arbetsordningar. Vid frågor och intresse att ha någon av dessa befattningar kan ni kontakta 
val@consensus.liu.se.

Vi vill även passa på att säga varmt välkommen till Jonna Müller som är vår ny CARMA-ansvariga 
handläggare. Välkommen Jonna! 

Pressmeddelande 

Medlemsveckan

Lediga poster och valberedning 
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Medlemsveckan har gått av stapeln och vilken vecka det blev. Vi har fått träffa er medlemmar  
under veckan på luncherna och via sociala medier. Vi säger välkomna alla nya medlemmar 
och tack till alla er gamla medlemmar! Under veckan hade vi instagramtävlingar där ni med-
lemmar fick ge era bästa lunch- och pluggtips. Nedan kommer några av förslagen som är mer 
eller mindre bra..! 

Byt madlåda med en kompis så slipper du samma tråkiga lunch varje dag!
Fiskgratäng som micras riktigt länge i det mest upptagna lunchrummet! 
Ha en spork i väskan/pennfodralet ifall du glömmer bestik en dag! 
Lyssna på musik utan ord för att kunna fokusera + så känns det mer filmistikt! 
Lär dig allt så vet du allt! 
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