
   

Protokoll 
STYRELSEMÖTE  

 

Datum : Måndag 18 Mars 2019 

Tid: Kl 17.00-20.00 

Plats : Rum 224 Hus 75, campus 

Solna  

 

 

 

 

 

 

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

 
Formalia 

 

F1 Mötets öppnande 
Ordförande Adele Kastensson öppnade mötet kl. 17.08. 

 
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 William Lindström och Kimia Dianat till justerare. 

 
F6 Anmälda förhinder 

Det noterades att Love Strandberg hade anmält förhinder. 
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F7 Adjungeringar 
Inga adjungerade under dagens möte.  

 
F8 Fastställande av dagordning  

Styrelsen beslutade: 
att fastställa dagordningen.  

 
F9 Föregående protokoll 

Inga föregående protokoll att lägga till handlingarna.  
 
 
Valärenden 

Inga valärenden. 
 

 
Diskussionsärenden 
 

D1 Vårens utlysning  
Föredragande: William, Adele 
 

Lediga studentrepresentantposter är nu utlysta, ansökan öppen t.o.m. torsdag 28/3. 
Fler sökande än vanligt under första kvällen.  
Då det tätt inpå utlysningen beslutats att en styr- och en projektgrupp för det nya 
6-åriga läkarprogrammet skall startas inom kort, utlystes totalt även 4 st poster för 
detta. På dessa önskas studenter med erfarenhet och företrädelsevis högre 
terminstillhörighet eller som nyligen tagit examen. Då poster i både PN och PR 
också utlysts innebär det att ett antal av de poster som skall tillsättas kräver stort 
engagemang och viss erfarenhet i att representera LS. Med bakgrund av detta 
efterfrågas intresse bland och uppmuntras styrelsemedlemmar att överväga att 
ansöka till dessa poster.  
 
Utlysning marknadsförts via facebook, mail och slack (i #general). Planerar fortsatt 
PR samt särskilt inlägg om de nya posterna för 6-åriga programmet. Ekonomi finns 
för marknadsföring på facebook. Kimia och William samordnar innehåll, Alexander 
ansvarar för det praktiska.  
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D2 Agenda sektionsmöte #2  
Föredragande: Adele 

 
Diskussion kring agendapunkter inför kommande sektionsmöte. Beslutas om 
följande punkter: 

- Informationspunkt: Arbetet med 6-åriga läkarprogrammet, presentation om 
nya grupper med studentrepresentantposter.  

- Informationspunkt: Vårens utlysning studentrepresentantposter.  
- Informationspunkt: OMSiS - eventuella frågor från studentrepresentanter att 

lyfta på kommande OMSiS-möte i maj.  
- Diskussionspunkt/workshop: IPL - examination. Föredragande 

studentrepresentanter IPL-gruppen.  
- Diskussionspunkt: Transperens i LS arbete till studentrepresentanter och 

sektionsmedlemmar.  
- Vilken information om/från LS saknar 

studentrepresentanter/sektionsmedlemmar i nuläget? På vilket sätt bör 
denna presenteras?  

- Rapporter från TK/Kollegier/AG sker sedan HT18 via rapportblad. Vad 
tycker ni om denna?  

 
D3 Social aktivitet  
Föredragande: Adele 

 
Planer för social aktivitet för studentrepresentanter planerats i flera omgångar 
tidigare men ej genomförts. Diskuterar möjliga aktiviteter för detta under 
vårterminen. Styrelsen överens om att inleda planering för sommaravslutning med 
en eventuell “formell” inledning (medaljutdelning?) och efterföljande grillkväll på 
campus KI Solna, preliminärt fredag 24 maj, kl 16-20.  
Hannah inleder planeringsarbete, uppföljning nästkommande styrelsemöte. 
Preliminärt information till sektionen på sektionsmöte i april.  
 
 

D4 Studentåsikter  
Föredragande: Adele 

 
Blivit kontaktad av studentrepresentant i IPL efter IPL-dagen (som testats för första 
dagen nyligen) med förfrågan kring om och i vilket forum information för utvärdering 
av momentet bör samlas in av studentrepresentanterna själva. Styrelsen är av den 
åsikt att ansvaret för denna uppgift i första hand ligger hos arbetsgruppen för IPL 
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själva och ej hos LS representanter. LS representanter bör absolut fortsatt driva, 
bevaka och visa sig behjälpliga för arbetsgruppen i frågan, men avvakta med att 
initiera någon egen utvärdering i nuläget.  
 

 

D5 Aktivitetsplanen 
Föredragande: Adele 

Konkretisering av styrelsens mål för verksamhetsåret inklusive åtgärder för att nå 
dessa. Styrelsen inför mötet fyllt i rörande sina respektive ansvarsområden, 
genomgång och vidare arbete med färdigställandet av aktivitetsplanen påbörjas 
under mötet.  

 

 

Beslutsärenden 
Inga beslutsärenden.  

 
Rapporter  
 

R1 Rapport från PN 
Ingen rapport från studentrepresentanter. 

Dock blivit informerade om nya lärarrepresentanter blivit tillsatta i PN; Gunnar 
Nilsson, Anna Freyschuss, Ellinor Kenne samt Daniel Andersson. Beslut taget 
genom ett ordförandebeslut (dvs ingen medverkan av studentrepresentanter) i 
Kommittén för Utbildning, likt de nyliga besluten om tillsättandet av ny ordförande i 
PN samt PD. Då uppfattningen är att kommittéen ofta behöver fatta stora beslut på 
kort tid och denna process är enklast för alla inblandade har styrelsen förståelse för 
att studentrepresentanter har godkänt att denna beslutsprocessen tillämpats. Det 
ses dock som problematiskt att det nu vid upprepade gånger fattats viktiga beslut i 
frågor där studenters åsikter får anses högst relevanta att väga in, utan att ge sig tid 
och möjlighet att göra just detta.  
 
 
Informationsrunda  
 

I1 Stående punkter 
I1a Action points från förra styrelsemötet 

 
Avstämning efter kort i Trello. Kvar att göra: 

- Anmäl till Solvik-fixar-helg, söndag 24/4 kl 9-13 
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Adele 
- Samordna med Li/Marie för sektionsmöte  
- Plan för uppdatering reglemente 
- Maila för åsiktsinhämtning kring terminstentamen T7 HT19  

Capucine 
- Attestering av faktura för tygpåsar 

Kimia 
- Samordna PR-material för studentrepresentantutlysning 

Naima 
- Informativt inlägg på facebook om LS/SLS/SLF  
- Samordning av PR-projekt för studiesociala projekt  

 
 

I1b Ekonomi 
Föredragande: Love (ej närvarande, skriftlig rapport) 

 
Samtliga budgetposter under kontroll, utrymme finns för t.ex. marknadsföring på 
facebook.  
Skall ta kontakt med skattmästaren rörande varför styrelsemedlemmar ej ännu fått 
utbetalningar för utlägg från MF.   
 
 

I1c OMSiS 
Föredragande: Nicole 

 
OMSiS sammanställt och skickat svar till regeringen (se mötesanteckningar 
styrelsemöte 2019-03-07).  
Nästa OMSiS-möte sker 18-19 maj i Linköping. Capucine intresserad av att åka. 
Beslut om vilka som åker tas på nästkommande styrelsemöte.  
 
 

I1d Närvaro studentrepresentanter 
Föredragande: William 

Inget att informera.  
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I2 Konferens Kroatien 
Föredragande: Adele 

 
Kontaktade på facebook av Alen Yugi Juginovic med inbjudan för 
subventionerat/gratis deltagade på konferens för studenter i Kroatien i början av 
april. Intresse finns i styrelsen, men ingen har möjlighet att närvara i år då kort 
varsel. Hannah återkopplar till Alen Yugi Juginovic.  
 
 

I3 Sponsring  
Föredragande: Alexander 

 
Kommit i kontakt med Medistore, som är intresserade av att stötta LS verksamhet 
med ett stetoskop i utbyte mot exponering på våra sociala medier. Föreslår att detta 
sker i någon form av tävling, t.ex. genom att belöna den med flest interaktioner på 
facebook. Förslag från styrelsen om detta kan användas som pris till 
studentrepresentant som utmärkt sig på något vis?  
Tas upp åter på agendan vid nästkommande styrelsemöte.  
 
 

I4 AMEE 
Föredragande: Kimia 

 
Samtliga i styrelsen skall kolla om de kan deltaga på konferensen i Wien 24-28 
augusti. Åter på agendan inför nästa styrelsemöte.  
 
 

I5 Hemsidan  
Föredragande: Naima 

 
Förslag på ändringar på hemsidan:  

1. Uppdatera information om styrelsen inklusive bilder. 
2. Tag bort flik om SiF, då de ej längre organisatoriskt står till LS.  
3. Skapa nya flikar om studiesociala projekt (Med-SM, Kollot och LÄSK).  

Styrelsen positiv till samtliga, tar detta vidare till huvudansvariga för SiF, Med-SM, 
Kollot och LÄSK innan implementering av punkterna 2. och 3.  
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Styrelsen positiva till att Naima har huvudansvaret för uppdatering av hemsidan, 
men att alla med intresse hjälps åt att skapa och uppdatera innehåll.  
Kort “hemside-workshop” på agendan till nästa styrelsemöte.  
 
 

I6 Revidering av studrep-guiden  
Föredragande: William 

 
Med anledning av utlysningen gjort mindre ändringar i nuvarande studrep-guiden, 
rörande rapportförfarandet med google-formulär samt krav med medlemskap i MF. 
Förslag till ändrad formulering om plats vid ej uppnått närvarokrav från “kommer per 
automatik att utlysas” till “kan komma att utlysas”.  
Styrelsen positiva till revideringsförslag, tas upp för beslut på nästkommande möte.  
 
 

I7 Nästa utbildningsråd  
Föredragande: Adele 

 
Nästa utbildningsråd infaller den 3 april kl 18.00.  
Beslutas att Capucine och Adele representerar LS vid detta.  
 
 

I5 Studiematerial på nätet  
Föredragande: Adele 

 
Blivit kontaktade från Thorax, svenskspråkiga ämnesföreningen för bl.a. 
läkarstuderande på Helsingfors Universitet med förfrågan om KI-studenters tillgång 
till internetbaserade licensierade studiehjälpmedel på svenska. Uppfattningen om 
att KI endast erbjuder licenser på enstaka resurser på engelska delas av hela 
styrelsen.  
 
 
Nästa möte  

N1 Datum, tid och plats för nästa möte  
Sektionsmöte 26 mars 2019 
Styrelsemöte 1 april 2019 

 
 
 

läkarsektionen 
medicinska föreningen 
nobels väg 10, campus solna 
box 250 
171 77 stockholm 
lakarsektionen@medicinskaforeningen.se 7 

mailto:lakarsektionen@medicinskaforeningen.se


   

N2 Val fikaansvarig  
Sektionsmöte 26 mars 2019 - Nicole 
Styrelsemöte 1 april 2019 - Alexander  

 
Mötets avslutas 

Ordförande Adele Kastensson avslutade mötet kl. 20.03.  
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 

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

 
 
 
--------------------------------------- 
Adele Kastensson, ordförande 
 
 
 
--------------------------------------- --------------------------------------- 
William Lindström, justeringsperson Kimia Dianat, justeringsperson
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