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Bakgrund och syfte
För att främja medlemmarnas projekt och evenemang kan Consensus bevilja äskanden ställda av

enskilda eller grupper av medlemmar samt sektioner eller andra studentföreningar vid Medicinska

fakulteten, Linköpings universitet.

Consensus fullmäktige ska på verksamhetsårets första fullmäktige ta beslut om äskningsperioder med

belopp i respektive period. Den sista äskningsperioden ska avslutas minst två månader innan

verksamhetsårets slut för att ge tid för redovisning av projekt, se nedan under “Beslut om äskanden”.

För beviljande av äskande som ej ryms inom budget kan i undantagsfall beslut fattas av fullmäktige på

förslag från Consensus styrelse.

Information kring äskanden och äskningsperioder ska finnas tydlig och lättåtkomlig för Consensus

medlemmar. Det ska även finnas ett tydligt formulär som underlättar processen. Äskande ska för att

vara giltigt tillställas Consensus styrelse inom beslutad tidsram.

Villkor för äskanden
För att äskande ska beaktas ska punkt 1, 2 och 3 samt ytterligare en punkt nedan, alternativt punkt 1,

2 och 6 samt minst ytterligare en punkt nedan uppfyllas:

1. Consensus ska genom äskandets beviljande synliggöras gentemot studenterna på Medicinska

fakulteten*.

2. Äskandets beviljande får ej leda till att Consensus associeras till verksamhet av religiös, facklig

eller partipolitisk karaktär. Äskande får ej beviljas för part kopplad till brottslig verksamhet,

pornografi eller vapen. Äskande får ej syfta till att öka försäljning av tobak eller alkohol till

studenter.

3. Äskandets beviljande ska bidra till en ökad integration mellan studenter från olika sektioner

och/eller campus inom Linköpings universitet.

4. Äskandets beviljande ska bidra till en ökad integration mellan Medicinska fakultetens

programstudenter och internationella studenter.

5. Äskandets beviljande ska främja projekt eller evenemang som syftar till att förbättra

studenternas utbildningskvalitet, arbetsmiljö, hälsa, likabehandling, studiesociala situation,

kontakt med arbetsmarknaden eller miljöarbete.

6. Den äskande studentgruppen, medlemmen eller föreningen ska tillhöra en regionaliserad

studieort.

*Allt tryckmaterial som innefattar Consensus logotyp ska tillställas Consensus styrelse för

godkännande i god tid innan tryck.

För att alla de kravbelagda punkterna ska kunna uppfyllas behöver äskanden vara Consensus styrelse

tillhanda senast två veckor innan planerat evenemang eller inköp. Consensus godkänner inte

äskanden för redan genomförda projekt.

Äskningsformulär
För att underlätta för den medlem, grupp eller förening som vill äska pengar ska det finnas ett

äskningsformulär lättillgängligt. Detta formulär ska göra det enkelt för personen/personerna som

äskar att få med rätt information i sin äskningsansökan.
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Formuläret och äskandet ska innehålla information om:

● Planerat projekt

● En beskrivning av hur projektet uppfyller Consensus äskningspolicy

● Önskat belopp

● En beskrivning av hur pengarna ska användas

Beslut om äskanden
Äskandets beviljande beslutas av Consensus styrelse inom ramarna för budget. Äskande kan enbart

beviljas för projekt som kan redovisas under aktuellt verksamhetsår. Consensus styrelse äger rätt att

neka äskning trots uppfyllda krav. Äskanden som rör marknadsföring för enskild sektion eller förening

beviljas ej. Äskanden som rör enskilt programs mottagningsverksamhet beviljas ej. Detta för att

ersättning för detta redan ges ut genom sektionsavtal. Consensus fullmäktige ska informeras om de

äskanden som beviljats vid nästkommande fullmäktigesammanträdande.

Beslut om äskanden ska meddelas äskande senast en vecka efter styrelsens beslut. Vid beviljad

äskning åtar sig den äskande att redovisa ekonomi och genomförande för Consensus styrelse senast

två månader efter genomfört projekt. Utbetalning sker retroaktivt till äskandes bankkonto efter

godkänd redovisning.


