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 Kalender
  8      Kalasmottagningen
  14    FUM- och sektionsutbildning
             Utbildning för alla sektionsaktiva
  17     Pub Örat-premiär
          Årets första pub!!!
  20    Café Örat öppnar
  22    Fattigfrukost Linköping
  23    Fattigfrukost Norrköping
  23    FUM

Välkomna till höstterminen ’21
Först och främst: välkomna till medicinska fakul-
teten alla nya studenter och välkomna tillbaka 
alla äldre studenter!
 
Vilka är vi?
Consensus är den medicinska fakultetens stu-
dentkår och vi representerar nästan 3000 studen-
ter i 9 sektioner i så som alla former av formella 
och informella organ. Målet är att inget ska hän-
da på MedFak utan att en student varit med och 
bestämt – vi försäkrar din studietid.

Kårhuset Örat
Vi är glada att äntligen få öppna upp kårhuset 
Örat igen! Från och med 20 september kommer 
Café Örat hålla öppet M-F kl. 9-15. Där kan du som 
medlem köpa kaffe till extra förmånligt student-
pris.
Fredagen den 17 september hålls även terminens 
första pub, kom förbi och häng med oss, kl. 15!

Märkesbackesmålning

Inför den nya terminen samlades sektionsstyrel-
ser tillsammans med fadderister och festerister 
för att måla sina vackra märken i märkesbacken 
på US och i Norrköping.

Nolle-p
Höstens mottagningsperiod börjar lida mot sitt 
slut. Vi vill rikta ett hjärtligt tack till alla faddrar 
som arrangerat mottagningen i år och välkomnat 
de nya studenterna. Consensus styrelse har också 
fått vara med och presenterat oss till flera nolle-
grupper - jättekul tycker vi!

 Kalender

KALAS
Kalasmottagningen är finalen när Linköpings uni-
versitet (LiU) välkomnar alla nya studenter. Även 
i år blir Kalasmottningendigital, det blir en di-
rektsänd show ledd av Clara Henry. I livestudion 
varvas tävlingar, musik och besök av aktörer med 
livsnödvändig info till dig som student.

Fattigfrukost to go

Äntligen så kan vi börja servera fattigfrukost igen! 
Fattigfrukost är en kär tradition på MedFak där 
Consensus bjuder på frukost sista veckan innan 
CSN kommer in.
Terminens första fattigfrukost kommer vara en to 
go-variant för att följa de rådande restriktionerna.

Linköping: Onsdagen 22 september
Norrköping: Torsdagen 23 september
Håll utkik på våra sociala medier för mer info!

Fullmäktige
Fullmäktige (FUM) är Consensus högsta be-
slutande organ, lite som studentkårens riks-
dag. Medlemmar är välkomna på fullmäkti-
ges möten, men för att ha rösträtt behöver 
man vara vald som ledamot av sin sektion. 
Terminens första FUM kommer att hållas torsda-
gen den 23 september.

Studentlivet
Studentlivet.se är en ny informa-
tionsplattform för det studiesoci-
ala livet vid Linköpings universitet. 
Här samlas föreningar, event, stu-
dentkultur och annan bra info. 

Upplev ett studentliv i världsklass!

Mer information på www.consensus.liu.se

Medlemsskap
Med en ny termin i rullning så vill vi påminna alla 
om att inte glömma att förnya sitt medlemsskap 
hos Consensus på medlem.consensus.liu.se
Som medlem får du bland annat:
• Fattigfrukost
• Rabatterat pris på Café Örat, inträde på Trappan 
• 20% matrabatt på alla kårhus
• Rabatthäfte från WeStudents
Fler medlemsförmåner kan du hitta på vår hem-
sida!

Om universitetsstudier
Nu finns hela plattformen Om
universitetsstudier tillgänglig för er 
studenter på MedFak. Där hittar ni 
matnyttig information om PBL, 
studieteknik, stödfunktioner och tips på hur man 
utnyttjar den digitala undervisningen på bästa 
sätt. Ni hittar den på Lisams startsida eller i era 
kursrum.

Consensus x HEDVIG

För fjärde terminen i rad har vi tagit fram ett grymt 
erbjudande tillsammans med Hedvig -Sveriges 
populäraste hemförsäkring bland studenter! Just 
nu får du nämligen gratis kåravgift om du skaffar 
Hedvig! Hedvig erbjuder allt skydd du behöver från 
49 kr i månaden. Hemförsäkringen är helt digital 
och de kan därför erbjuda sina medlemmar snabb 
hjälp och ersättning inom minuter om olyckan 
är framme. Drulle ingår alltid, de har branschens 
mest generösa ersättning för elektronik ochde har 
Sveriges enda hemförsäkring utan bindningstid! 
En ny approach till försäkringar helt enkelt.
Allt du behöver göra är att bli medlem hos Hed-
vig, och sedan ange att du är medlem när du be-
talar för kårmedlemskapet! Svårare än så är det 
inte. Läs mer och ta del av erbjudandet på vår ge-
mensamma hemsida www.hedvig.com/partner/
consensus


