
   

Protokoll 
STYRELSEMÖTE  

 

Datum : Måndag 1 April 2019 

Tid: Kl 17.00-20.00 

Plats : Hus 75, campus Solna  

 

 

 

 

 

Närvarande: 
Adele Kastensson 
Nicole Laszlo 
William Lindström 
Hannah van Bunningen 
Alexander Johansen 
Capucine Delorme 
Love Strandberg 
Naima Kilhamn 

 
Formalia 

 

F1 Mötets öppnande 
Ordförande Adele Kastensson öppnade mötet kl. 17.02. 

 
F2 Mötets behöriga utlysande  

Styrelsen beslutade: 
att anse dagens möte behörigt utlyst. 
 

F3 Val av mötets ordförande  
Styrelsen beslutade: 
att välja Adele Kastensson till mötesordförande. 

 
F4 Val av mötets sekreterare  

Styrelsen beslutade: 
att välja Naima Kilhamn till mötessekreterare. 
 

F5 Val av justeringsperson  
Styrelsen beslutade: 
att välja Love Strandberg och Hannah van Bunningen till justerare. 

 
F6 Anmälda förhinder 

Det noterades att Kimia Dianat hade anmält förhinder. 
 
F7 Adjungeringar 

Inga adjungerade under dagens möte.  
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F8 Fastställande av dagordning  
Styrelsen beslutade: 
att fastställa dagordningen. 
 

F9 Föregående protokoll 
Styrelsen beslutade: 
att lägga protokoll från föregående styrelsemöte till handlingarna. 

 
 
Valärenden 
 

V1 Val av nya studentrepresentanter 
 

V1a Val till poster i temakollegier, arbetsgrupper och kommittéer 
En mindre del av styrelsen har genomfört en intern beredning inför valet där 
samtliga inkomna ansökningar till utlysta poster i temakollegier, arbetsgrupper och 
kommittéer har gåtts igenom, och framlägger utifrån detta ett förslag enligt nedan. 
Samtliga kandidater som inkommit med ansökningar och utlysta poster lyfts till 
diskussion i plenum.  
 

Styrelsen beslutade: 
att godta den interna beredningsgruppens förslag för tillsättande av 
studentrepresentanter i temakollegier, arbetsgrupper och kommittéer 
med ett tillägg enl. nedan.  

 
Temakollegier (TK) 

TK 1   Emelie Fredengren  
 
TK 2 Teodora Gardovic, Annelie Nykvist 
 
TK 4  Isac Kopsch 
 
TK 5 Elsa Hammarberg, Poyan Karimi 
 
TK 6 Hanna Rehnström, Malin Grenbom Koski 
 
TK 7 Carl-Johan Eriksson, Louisa Azizi 
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Arbetsgrupper 
Examinationer:  Sarah Awad 
 
Studentundervisning:      -  
 
Beredningsgruppen för kursplaner:  -  

 
 
Kommittéer 

IDT/IST             Nicole Laszlo 
 
PV Embla Lindfors, Gonza Aguayo 
 
SSK Jasmin Lundqvist 
 
SVK  Helene Bergman, Irene Kessler, Isabella Möller  

 
 
Tillägg 
Erbjuda följande kandidater post i annat temakollegium än det/de angivna i 
ansökan:  
 

TK 6: Caroline Yang, Hans Witzenhausen 
 
TK 7: Karolina Hanthe, Nils Werge 
 

 
 
 

V1b Val av nya studentrepresentanter i PN, PR samt styr- och  
projektgrupp inför det sexåriga läkarprogrammet 

 
Samtliga kandidater till följande poster genomgår under mötestid en kort intervju, på 
plats eller per telefon. Styrelsemedlemmar som kandiderar till någon av dessa 
poster lämnar rummet under intervju av någon annan som kandiderar till samma 
post, samt då styrelsen sammanställer ett förslag. Förslaget diskuteras, fastställs 
och beslutas därefter om i plenum.  
 
 

läkarsektionen 
medicinska föreningen 
nobels väg 10, campus solna 
box 250 
171 77 stockholm 
lakarsektionen@medicinskaforeningen.se 



   

Styrelsen beslutade: 
att välja följande personer till studentrepresentanter i PN/PR, styr- och 
projektgrupp inför det sexåriga läkarprogrammet  

 
PN/PR: 

Programnämnden: Adele Kastensson, Daniel Söderberg 
 
Programrådet: William Lindström 

 
Sexåriga läkarprogrammet 

Styrgrupp: Ib Green-Petersen 
 
Projektgrupp: Capucine Delorme, Awad Smew,  

Lottie Phillips  
 
 
Diskussionsärenden 

 
D1 Utbildningskväll  
Föredragande: William  

 
William samordnar med  övriga i styrelsen som meddelat att de tänkt närvara över 
Slack kring förberedelser inför utbildningskväll för nya studentrepresentanter på 
torsdag 4 april.  
 

 

 

Beslutsärenden 
 

B1 Beslut om ny version studrep-guiden 
Styrelsen beslutade: 
att godkänna den uppdaterade version av “Guide till att vara 
studentrepresentant” som framlades inför mötet.  
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Rapporter  
 

R1 Rapport från PN  
Ingen rapport från studentrepresentanter.  

 
 
Informationsrunda  
 

I1 Stående punkter 
I1a Action Points från förra styrelsemötet  
Föredragande: Naima 

 
Adele: 

- Testning av enkät från arbetsgruppen från Genomströmningsanalys, skickas 
ut till ett mindre antal studenter inom kort.   

- Planerar för möte med delar av MF-styrelsen angående 
kommunikation/samarbete med MF.  

- Felsökning av systemet med mass-mail via PingPong, som skickat mail till 
individer i andra grupper än ämnat. Oklart var felet ligger.  
 

Naima:  
- Samlat all information inkl. foton för publicering av studiesociala projekt på 

facebook.  
- I fas med protokollföring- och justering.  
- Uppdaterat hemsidan med information och bilder på aktuella styrelsen.   

 
William: 

- Fortsatt arbetet med utlysning samt planering inför utbildningskväll 
 
Hannah: 

- Kontakt med ordf. IdrU ang sociala aktiviteten 
- Inlett förarbete inför producerande av “Guide för T1”, mailat med upptakten 

för vilken info de ger ut.  
- (med Kimia) Ansökan för stipendium ur Rosanders fond påbörjad 

 
Capucine 

- Genomgång och sammanställning av exit polls  
- Återkoppling med Love ang. faktura för tygpåsarna 
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Love: 
- Överblick av ekonomin inför året  
- Förberedelse inför möte med studiesociala projekt den 24/4  
- Kontaktad av student i sektionen ang. gadgets/widgets till hemsidan 

 
I1b Ekonomi 
Föredragande: Love 

 
Lägesuppdatering av respektive budgetpost.  
Likt tidigare uppdateringar PR den post som är tom (inköp av tygpåsar). Resterande 
poster enligt förväntan sett till plan över verksamhetsåret.  

 
I1c OMSiS 
Föredragande: Nicole 

 
- Informationspunkt på senaste sektionsmötet för belysande om möjlighet för 

studentrepresentanter eller sektionsmedlemmar att inkomma med frågor som 
relevanta för OMSiS inför möten. God återkoppling från åtminstone en 
sektionsmedlem.  

- Kommande OMSiS 18-19 maj i Linköping.  
Att representera LS: Hannah vill, Alexander kan. Beslut via Slack.  
 

I1d Närvaro studentrepresentanter 
Föredragande: William 

Inget att informera.  
 

I1e Kommunikation 
Föredragande: Alexander  

 
Återkoppling angående spons med stetoskop från Medistore.  
Oklart i vilken situation och till vem vi vill ge detta stetoskop. Återkopplar till dem 
och ber om mer tid för att komma fram till bra plan kring hur vi praktiskt genomför 
exponering.  
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Nästa möte  

N1 Datum, tid och plats för nästa möte  
 

Torsdag 11 april kl. 17.00-20.00, Hus75.  
 

N2 Val fikaansvarig  
 

Naima  
 
Mötets avslutas 

Ordförande Adele Kastensson avslutade mötet kl. 20.23.  
 
 
 

 

Vid protokollet 

 
 
 
--------------------------------------- 
Naima Kilhamn, mötessekreterare 
 
 
Justeras 

 
 
 
--------------------------------------- 
Adele Kastensson, ordförande 
 
 
 
--------------------------------------- --------------------------------------- 
Love Strandberg, justerare Hannah van Bunningen, justerare 

 

läkarsektionen 
medicinska föreningen 
nobels väg 10, campus solna 
box 250 
171 77 stockholm 
lakarsektionen@medicinskaforeningen.se 


