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Inledning

I Consensus Verksamhetsplan 21/22, under målområde Kårmedlem på lika villkor, gavs fick

styrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbete med utveckling av

medlemsförmåner. Denna handlingsplan syftar till att förtydliga Consensus kommande

arbete med utveckling av medlemsförmåner under de kommande tre åren.

År 1 (21/22) - Uppstart

➔ Utföra en omfattande enkätundersökning som bedömer vikten, behovet och förslag

på nya medlemsförmåner från studenterna.

➔ Se över nuvarande avtal som rör medlemsförmåner. Värdera medlemsnytta mot

kostnad och studenters efterfrågan. Säg upp samarbeten och avtal som inte ger

tillräcklig medlemsnytta.

➔ Skapa en ny Spons- och Samverkanspolicy som kan leda till ökade ekonomiska

möjligheter att ta fram medlemsförmåner.

➔ Skapa nya ekonomiskt gynnsamma samarbetsavtal med externa parter.

➔ Teckna ett tvillingmedlemskap med studentförening på studieort Kalmar.

➔ Revidera Consensus Äskningspolicy för att möjliggöra äskningar från regionaliserade

orter.

➔ Teckna nya avtal med kårhusen för kårgemensamma inträdesrabatter samt

matrabatter. Rabatterna ska vara desamma på studieort Norrköping och Linköping.

➔ Utöka Café Örat som medlemsförmån. Öka differensen mellan medlemspris och

icke-medlemspris samt stödja Cafét ekonomiskt och infrastrukturellt.

➔ Se över möjlighet att etablera fattigfrukost, eller liknande arrangemang, i Norrköping

igen.
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➔ Ta fram handlingsplan tillsammans med Kårservice för utveckling av Kårhus Örat med

syfte att generera ökad student- och medlemsnytta.

➔ Se över möjligheterna och ge förslag på hur Consensus balanserade kapital kan

generera en ökad medlemsnytta. Ta fram uppdragsbeskrivning.

➔ Sänk medlemsavgiften inför nästkommande verksamhetsår

År 2 (22/23) - Utförande

➔ Följa upp avtal med föreningar på de regionaliserade orterna. Revidera om behov

uppkommer.

➔ Teckna nya samverkansavtal med externa parter med hjälp av den nya Spons- och

Samverkanspolicyn.

➔ Följa upp de förnyade avtalen med kårhusen. Värdera kostnad mot studentnytta.

Revidera vid behov.

➔ Aktivt följa bostadsmarknaden enligt Uppdrag Kårstuga. Diskutera kårstugans form för

att generera medlemsnytta.

➔ Öka samverkan med Medicinska Föreningens styrelseutskott på de regionaliserade

orterna för att ta fram lokala och attraktiva medlemsförmåner på respektive

studieort.

➔ Dubblera antalet Pub Örat och använda dess ekonomiska överskott till att stärka Café

Örat som medlemsförmån.

➔ Skapa plattformar och incitament för ökat antal intersektionella samarbeten.

År 3 (23/24) - Utvärdering

➔ Utföra ny enkätundersökning om medlemsförmåner som följer upp resultaten i den

som genomfördes år 1.
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➔ Utföra stor ekonomisk utvärdering av de nya medlemsavgifterna med efterföljande

prisoptimering.

➔ Se över möjligheterna till att skapa fleråriga medlemskap.

➔ Utföra tvåparts-utvärderingar av dem största ekonomiska avtalen med externa parter.

➔ Fortsätta teckna nya samverkansavtal med externa parter med hjälp av den nya

Spons- och Samverkanspolicyn.

➔ Noggrant utvärdera avtalen med de regionaliserade orterna.

➔ Aktivt följa bostadsmarknaden enligt Uppdrag Kårstuga. Diskussioner om hur

kårstugan på bästa sätt kan generera medlemsnytta. Alternativt påbörja utveckling av

kårstugan för att på bästa sätt kan generera medlemsnytta.

➔ Påbörja utvärdering av det nya medlemssystemet (Memelist) samt den digitala

tjänsten Orbi med frågeställningar hur detta kan stödja mer jämlika

medlemsförmåner.

➔ Rapportera resultat av handlingsplanen i sin helhet till fullmäktige.

➔ Utvärdera verksamhetsmålet Kårmedlem på lika villkor i helhet.

➔ Värdera behov av nya verksamhetsmål eller handlingsplaner för fortsatt utveckling av

medlemsförmåner.


