
   

Protokoll 
STYRELSEMÖTE  

 

Datum : Torsdag 11 april 2019 

Tid: Kl 17.00-20.00 

Plats : Hus 75, campus Solna  

 

 

 

 

 

Närvarande: 
Adele Kastensson 
Nicole Laszlo 
William Lindström 
Hannah van Bunningen 
Capucine Delorme 
Kimia Dianat 
Love Strandberg 
Naima Kilhamn 
Timo Oosterveld 
Soran R Bozorg  

 
Formalia 

 

F1 Mötets öppnande 
Ordförande Adele Kastensson öppnade mötet kl. 17.07. 

 
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 Capucine Delorme och William Lindström till justerare. 

 
F6 Anmälda förhinder 

Det noterades att Alexander Johansen hade anmält förhinder. 
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F7 Adjungeringar 
Styrelsen beslutade: 
att adjungera Timo Oosterveld och Soran R Bozorg. 

 
F8 Fastställande av dagordning  

Styrelsen beslutade: 
att fastställa dagordningen med tillägg:  

- Informationspunkt I2 Strul med maillistor via PingPong 
- Diskussionspunkt D11 Social aktivitet i maj 

 
F9 Föregående protokoll 

Granskades och lades till handlingarna 
Styrelsen beslutade: 
att lägga protokoll från 2019-04-01 till handlingarna. 

 
 
Valärenden 
 

V1 Val av studentskyddsombud för Läkarsektionen 
Styrelsen beslutade: 
att välja Hannah Bunningen till ordinarie studentskyddsombud  
att välja Love Strandberg till suppleant  

 
V.g. se punkt D4.  

 
Diskussionsärenden 
 

D1 LINK 
Föredragande: LINK-representanter Timo Oosterveld, Soran R Bozorg.  

 
Merit för doktorander 
B-merit för utbyte fås efter 1 års tid sedan doktorandregistrering vid tidpunkt för 
ansökan. Detta tidskrav är specificerat i den information som rör meriter, men skall 
ha frångåtts tidigare vid student som haft ett knappt års doktorandstudier vid tid för 
ansökan. I senaste ansökningsomgången har frågan lyfts då en specifik student 
påtalat att det därför är viss oklarhet vilka regler som gäller samt om undantag görs 
som regel i liknande fall, vilket kommittéen i denna omgång ej beslutat att göra. Det 
har lyfts i kommittéen att merit ff.a. ges för engagemang som representation av KI i 
olika forum, samt förtydligats att meriten för doktorander ges i syfte att belöna 
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representation av KI - ej belöna engagemang inom forskning. Efter att ha diskuterat 
med samtliga i kommittéen, med tidigare LINK-representanter och KI:s jurister är 
det studentrepresentanternas samlade ståndpunkt att tidskravet bör kvarstå och 
kommittéen bör i fortsättningen följa dessa konsekvent. Syftet med dagens möte är 
att synliggöra frågan och möjliggöra input från sektionen genom styrelsen.  
 
Av styrelsen ges sammantaget positiva bifall, med viss reservation i sak angående 
att KI genom LINK-meriter ej värderar representation genom forskning så högt.  
 
Extra revision under VT19 
Mindre revision rörande införande av vidimeringsintyg för meriter med internationell 
prägel kommer att genomföras under VT19.  
 
Kommande plan för revision 
I nuläget revideras merit-listan årligen där revisionsarbete sker under HT, och vid 
ansökan tidigt efterföljande VT görs denna enligt den nya gällande listan. Detta leder 
till en osäkerhet för studenter då listan kan komma att ändras endast veckor innan 
ansökan skall in, och möjlighet att planera sina engagemang efter möjlig merit blir 
svår.  
Förslag från studenthåll blir istället att den revision som görs under höstterminer 
gäller först ett kalenderår senare, vilket ger studenter bättre möjlighet att planera 
inför ansökan till utbytesstudier.  
 
Styrelsen är positiva till detta förslag och ser att studentrepresentanter fortsätter 
driva frågan. Därtill ses ett ansvar hos styrelsen att informera sektionen rörande 
möjligheter att påverka vid den årliga revidering av listan.  
 
 

D2 Kvartalsavstämning 
Föredragande: Adele 
 

Vad har fungerat bra?  
- Haft en produktiv tid, alla i styrelsen engagerade och får mycket gjort.  

 
Vad har inte fungerat?  

- Då vi är många svårt med kommunikationen en utmaning att var uppdaterad 
på vad som händer i styrelsen.  

- Vissa saker ej riktigt klart vem som har huvudansvar (t.ex. terminsguiden, 
hemsidan).  
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- Ingen aktivitetsplan har färdigställts.  
- Vi kommer ofta igång lite senare än utsatt mötestid p.g.a. småpratande.  
- Förberedelse inför agendapunkter på mötet har inte alltid skett.   
- Avtagande aktivitet senaste veckorna med punkter i preliminära agendan.  

 
Förändringar?  

- Rutin för aktivitetsplan: 
- Fokusdag tidigt på verksamhetsåret för färdigställande.  
- Uppföljning genom att inför varje styrelsemöte gå igenom sina punkter 

och kontrollera aktuellt läge.  
- Införa emotionell “check-in” som informell del i runda under action points.  
- Förtydligande om att preliminära agendan är tänkt att användas för att 

dumpa alla idéer.  
- Stående punkt “Närvaro studentrepresentanter” byter namn till 

“Studentrepresentation.  
 
 

D3 Sponsring Medistore 
Föredragande: Alexander - ej närvarande. 

 
Presenterar skriftligen inför mötet ett förslag till utlottning av stetoskop från 
Medistore. I detta föreslås att de som visar “störst engagemang på sociala medier 
(Facebook och Instagram) med kommentarer, feedback och gillningar” tas ut till ett 
ev. kval där en vinnare lottas, alternativt till den specifika person om en sticker ut. 
Inför detta planeras ett antal facebook-inlägg för att informera om tävlingen och ge 
adekvat exponering för Medistore.  
 
Ett flertal ur styrelsen föreslår att evenemanget mer tydligt tidsbegränsas, samt 
lyfter frågan kring huruvida statistik-funktionerna på t.ex. facebook möjliggör att vi 
kan ta fram information om specifika användare. Ingen annan i styrelsen presenterar 
dock något konkret förslag på mötet, utan är positiva till att fortsätta planera enligt 
ovan.  
Föreslås att Alexander arbetar vidare med en konkret plan för presentation på 
nästkommande styrelsemöte.  
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D4 Studentskyddsombud 
Föredragande: Adele 

 
Arbetsmiljönämnden på KI beslutat om att studentskyddsombud skall finnas för 
representation av alla program/sektioner. Enligt den sparsamma information som 
erhållits från ansvarig samordnande person för ombud i de olika sektionerna handlar 
detta nya uppdraget dels om arbete med frågor som rör psykisk ohälsa, men även 
frågor kring arbetsmiljö för studenter.   
 
Hannah intresserad i att initiera arbetet, ge oss en uppfattning med planen att i 
framtiden utlysa och välja denna post som vid övriga studentrepresentantposter.  
 

 

D5 Insamling av studentopinion 
Föredragande: Adele 

 
Vi behöver etablera ett system för insamling av studentopinion. Mejllistorna går inte 
längre att rikta pga IT-strul, och google forms resulterar ändå i osäkerhet vad gäller 
identitet och är svårt att kunna presentera med säkerhet kring resultaten. Efter 
workshop under senaste sektionsmöte framkom önskemål om såväl ökad 
utnyttjande av hemsida (som neutral plats) som ökad aktivitet på facebook (genom 
t.ex. polls) för ändamålet. Fråga lyfts kring möjlighet för LS att använda KI Survey.  
 
I frågan ingår även det att informera studentrepresentanter i hur studentopinion kan 
samlas in beroende på frågans storlek eller vid osäkerhet i representantgruppen. 
Noteras de olika nivåerna som kan konsulteras i stigande ordning i forumen 
studentrepresentanter/styrelse/sektionsmöte/enkät.  
 
Intresserade att arbeta med frågan: Adele, Hannah, Naima, Kimia, Love (intresserad 
av tekniska möjligheter). Gruppen samordnar och presenterar förslag och plan på 
nästa styrelsemöte.  
 

D6 Agenda sektionsmöte #3 
Föredragande: Adele 

 
- Presentation av nya PD Marie 
- Presentation av nya studentrepresentanter (William) 
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- Information om social aktivitet i maj (Hannah) 
PAUS 

- Presentation av studiesociala projekt inkl allmänt intro (Naima) 
- Rapportpunkter  

- TK6? 
- IST? 
- ev andra beroende på vad som kommer in i skriftlig rapport  

 
   D7 Social aktivitet i maj 

Föredragande: Hannah 
 

Studiesocial aktivitet 24 maj, kl 16-20. Grillning på campus. Beslut om att rikta 
event till alla läkarstudenter (ej bara studentrepresentanter). Fått okej från IdrU att 
låna deras grill, framkommer att IdrU planerar beachvolley-event med grillning under 
samma tid. Hannah ser om de kan tänka sig att samarbeta kring ett gemensamt 
evenemang.  
 
 

D8 Nästa OMSiS 
Föredragande: Nicole 

 
Representation: 
Nicole och Alexander planeras att åka. Hannah kan ev. om Alexander ej vill, men 
ingen annan i styrelsen kan åka.  
 
Frågor (preliminärt): 

- Uppdatering av arbete med sexåriga läkarprogrammet och 
studentrepresentanters roll i detta. Möjligheter för central 
kommunikationskanal kring frågan på nationell nivå?  

- Insamling av studentopinion på andra lärosäten?  
 
Framöver: 
I höst planeras årsmöte i Lund, därefter Örebro.  
 

D9 EPA 
Föredragande: Nicole 
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Erhållit uppdatering från nationella EPA-gruppen med förfrågan om hur arbetet går 
på KI. De som driver frågor kring EPA på KI är Rita Möller och Charlotte Landersson 
för PN:s räkning. I övrigt finns ingen grupp som arbetar specifikt med dessa.  
Finns ingen EPA-grupp på KI som specifikt arbetar med frågan.  
 

D10 AMEE - Rosanders fond 
Föredragande: Kimia 
 

Vilka kan och vill åka? 
Naima, Kimia, Hannah, Alexander, Adele, William, Nicole.  
Capucine osäker.  
Love kan ej.  
 
Ekonomi: 

- Från PN finns 30 000, täcker anmälningsavgift.  
Kimia hör med Lena Ahlberg (handläggare KI) om hur vi praktiskt går tillväga. 

- Ansökan för medel från Rosanders fond påbörjad. Enligt tidigare mail och 
minnesanteckningar har LS erhållit ca 30 000 kr tidigare år. Pengar från 
Rosander får ansökas för att täcka utlägg för boende och resa.  
Kimia lägger upp dokument i driven där alla kan återkoppla inför inskickande.  

 
 

D11 Aktivitetsplanen  
Föredragande: Adele 

 
Diskuterar problematiken i att vi ej ännu hunnit färdigställa denna och hur vi skall 
lyckas färdigställa aktivitetsplanen. Fortsatt arbete med genomgång av föreslagna 
punkter i aktivitetsplanen påbörjas under mötestid och slutförs av mindre grupp 
som kvarstannar efter avslutad mötestid (Capucine, William, Naima, Adele).  
 
Beslutsärenden 
Inga beslutsärenden 
 
 
Rapporter  
 

R1 Rapport från PN 
Ingen rapport från PN.  
Nästa PN-möte 12 april.  
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Informationsrunda  
 

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

 
William: 

- Mailat och informerat alla nya studreppar 
- Förberett/genomfört utbildningskväll 
- Uppdaterat alla dokument med studreppar  

 
Capucine: 

- Medverkat på utbildningskväll 
 
Love: 

- Förberedelser inför träff med studiesociala projekt 24/4 
- Efterforskat tidigare medel från Rosanders fond  

 
Nicole: 

- Kikat tågbiljetter inför OMSiS  
 
Naima: 

- Uppdaterat x flera på sociala medier  
- Sammanställt protokoll  

 
Kimia: 

- Medverkat på utbildningskväll 
- Uppdaterat slack-kanaler med nya studreppar 
- Facebook-posts i samband med studreputlysning 
- Fyllt i Rosandersfond-ansökan för AMEE 

 
 
 
Adele: 

- Medverkat på utbildningskväll 
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- Deltagit på Utbildningsråd med MF 
- Kvarstår att maila Leif/Josefine/Puck ang samarbete MF och LS  

 
 
Hannah: 

- Planering social aktivitet - grillkväll  
- Bistått Kimia i arbetet inför AMEE   
- Påbörjat arbete med T1-guide  
- Formulerat text om studiesociala projekt för hemsidan 

 
I1b Ekonomi 
Föredragande: Love 

 
På kontot för sociala aktiviteter finns 10 000 kr, planeras för både grillkväll i maj 
samt evenemang på Solvik i september. I övrigt inget nytt.  
 

I1c OMSiS 
Föredragande: Nicole 

 
Se punkt D8 Nästa OMSiS under Diskussion.  
 

I1d Närvaro studentrepresentanter 
Föredragande: William 

 
Utbildningskväll: 
15 av 18 nya studentrepresentanter deltog.  
Överlag lyckat, engagerad grupp. Dock upplevts som lite för mycket material för ett 
tillfälle, föreslås revidering inför nästa termin.  
 

I1e Kommunikation 
Föredragande: Alexander  

 
- Facebookansvar - Kimia 

Tips på posts: 
- Allmän info om OMSiS samt uppmuntra till frågor som 

studenter har som de önskar lyfta på nationell nivå.  
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I2 Strul med maillistor via PingPong 
 
Via IT-sektionen har nu orsak till fel på maillistorna utretts. Orsak är ändring av 
Ladok-system som leder till att studenter i listorna klassificeras enligt de kullar som 
de startat programmet. Därtill associeras studenter mellan olika program via 
överbryggande kurser som t.ex. Global Hälsa så att de per automatik även 
inkluderas vid mail. Ingen möjlig lösning ses här i nuläget då detta sköts genom 
PingPong som är i process att avvecklas.  
 
Lösning/förslag:  

- MF erbjudit sig att vi kan skicka via deras system som endast inkluderar 
föreningens medlemmar. Begränsning i detta är att vi vill nå ut även till de 
studenter som ej är medlemmar i MF.  

- Kontakta administratör för t.ex. PU eller annan kurs som fortsatt skickar mail 
till kurser som rör endast en terminstillhörighet, och höra vilket system de 
använder.  

- Tills permanent lösning på plats fortsatt utskick via PingPong med en 
inledande kort text som “disclaimer”.  

 
 
 
Nästa möte  

N1 Datum, tid och plats för nästa möte  
 

Sektionsmöte onsdag 24 april, kl 17.30  
Styrelsemöte måndag 29 april, kl. 17.00  

 
N2 Val fikaansvarig  

 
24 april - Kimia 
29 april - Capucine  

 

 

Mötets avslutas 
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Ordförande Adele Kastensson avslutade mötet kl. 20.00. 
  
 
 
 

 

Vid protokollet 

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

 
 
 
--------------------------------------- 
Adele Kastensson, ordförande 
 
 
 
--------------------------------------- --------------------------------------- 
Capucine Delorme, justeringsperson William Lindström, justeringsperson
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