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Kalender
6 KALAS
KALAS-mottagningen i SAAB Arena går av 
stapeln och Consensus är på plats

22 Sjukhusfesten
arrangeras av MedSex på KK

2323 MedFak Games
Denna gång: Volleyboll 

24 FUM

Den 22:e september levererar MedSex den årliga Sjukhusfesten på Kårhuset Kollekvet. Dea är KKs 
första stora husfest för terminen så en kväll med höga decibel och e extremt tagg är a vänta! Som 
uppvärmning inför den stora kvällen anordnar MedSex e temaenligt quiz på KK och en Open Mic på 
Flamman – stay tuned på Facebook för mer informaon om dea!
Än så länge är temat för årets upplaga av Sjukhusfesten hemligt men håll ögonen öppna, temat släpps 
på Kalasmoagningen. Vi garanterar en kväll du inte vill missa! Lägg den 22:e september på minnet så 
ses vi på KK.

Sjukhusfesten

Consensus anordnar fagfrukost en gång varje 
månad, under någon av de sista dagarna innan CSN 
rullar in. Då bjuder vi alltså på frukost ll alla kår-
medlemmar, det är bara a komma ll Kåkenhus i 
Norrköping på sdagen den 19/9 eller Café Örat i 
Linköping på torsdagen den 21/9.  

Fa gfrukost 

Den första deltävlingen i MedFak Games går av stapeln lördagen den 23 september. Denna gång är det
volleyboll som gäller, men under året kommer det hållas e flertal olika tävlingar av olika sorters slag. 
Förra årets tävlingar innefaade t.ex. allt från tårtbyggartävling ll dodgeball.  

MedFak Games 

Vilka är vi?
Consensus är den medicinska fakultetens studentkår och vi representerar nästan 3000 studenter i 9 
sekoner i så go som alla former av formella och informella organ. Målet är a inget ska hända på 
MedFak utan a en student varit med och bestämt – vi försäkrar din studied. 
Vi är ungefär e dussin studenter som är med i styrelsen och vi sier högst upp i Kårhuset Örat. Kom hit 
när ni vill med stora eller små saker – vi är aldrig starkare än våra medlemmar. 
Just nu söker vi även två yerligare medlemmar, mötesordförande och caféchef. Skicka din ansökan ll Just nu söker vi även två yerligare medlemmar, mötesordförande och caféchef. Skicka din ansökan ll 
val@consensus.liu.se senast den 13:e september.
FUM är Consensus högsta beslutande organ, ungefär som studentkårens riksdag. Det är fullmäkge 
som faar beslut om vilka som ingår i styrelsen, och vad styrelsen ska driva för frågor. 

Hej och hallå alla studenter! Oavse om du nu tar dina första steg på LiU, är en gammal räv som ska avklara dina 
sista högskolepoäng eller någonstans däremellan hälsar vi i Consensus dig välkommen! Hoppas a ni alla får en 
grymt härlig termin! 

 

VÄLKOMNA TLL LIU HT17!


