
   

Protokoll 
STYRELSEMÖTE  

 

Datum : Måndag 29 April 2019 

Tid: Kl 17.00-20.00 

Plats : Hus 75, campus Solna  

 

 

 

 

 

 

Närvarande: 
William Lindström 
Hannah van Bunningen 
Capucine Delorme 
Kimia Dianat 
Love Strandberg 
Naima Kilhamn 

 
Formalia 

 

F1 Mötets öppnande 
Vice ordförande Capucine Delorme öppnade mötet kl. 17.05. 

 
F2 Mötets behöriga utlysande  

Styrelsen beslutade: 
att anse dagens möte behörigt utlyst. 
 

F3 Val av mötets ordförande  
Styrelsen beslutade: 
att välja Capucine Delorme till mötesordförande. 

 
F4 Val av mötets sekreterare  

Styrelsen beslutade: 
att välja Naima Kilhamn till mötessekreterare. 
 

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

 
F6 Anmälda förhinder 

Det noterades att Adele Kastensson, Alexander Johansen och  
Nicole Laszlo hade anmält förhinder. 

 
F7 Adjungeringar 

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

 
F9 Föregående protokoll 

Granskades och lades till handlingarna 
Styrelsen beslutade: 
att lägga protokoll från 2019-04-11 till handlingarna. 

 
 
Valärenden 
Inga valärenden 
 
Diskussionsärenden 
 

D1 Infotillfälle T5 
Föredragande: Hannah 
 

Information för T5 kommer hållas under förmiddagen på första dagen på 
VetU-kursen 17 maj. Powerpoint finns sedan tidigare.  
Planeras att bjuda på frukt, godis samt dela ut tygpåsar.  
Vilka kan närvara? Love, Nicole, Hannah, eventuellt William.  
Hannah sammantäller doodle med tydliga arbetsuppgifter.  
 
 

D2 Grillning 24 maj 
Föredragande: Hannah 
 

Kommer att bli ett stort event, IdrU och PrU involverade och drivande. Planeras 
grillning, volleyboll och musik (ev. DJ) på campus. Kommer ordnas facebook-event 
och affisch bl.a. Hannah håller kontakten med dem och återkopplar till styrelsen om 
vi skall bidra med något. Ekonomiskt är överenskommelsen att ingen av 
organisationerna/sektionerna lägger in så mycket pengar, utan att i första hand 
bjuda på sådant som är bidrag/spons. Vi planerar att lägga en mindre del av de 10 
000 kr vi har för sociala event på detta.  
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D3 Olympic games at KI 
Föredragande: Capucine 
 

Nytt mail från ansvarige på doktorandsektionen som anordnar detta. Önskar ökat 
engagemang från fler sektioner. Ännu många oklarheter kring evenemanget, 
Hannah tar på sig att ta kontakt och gå på möte för att ta reda på mer kring plan 
och förutsättningar samt meddela att LS i år ej har möjlighet att bidra ekonomiskt.  
 
 

D4 LS-projekten 
Föredragande: Love 

 
Haft möte med ansvariga från studiesociala projekten LÄSK, Med-SM och Kollot 
den 24 april. Då diskuterades nuvarande organisation och projektens roll i 
sektionen, samt sonderades kring hur projekten själva ser på framtida samarbete 
kring främst organisation och ekonomi.  
Under mötet var alla överens om att alla skulle gynnas av ett närmare samarbete de 
kommande månaderna för ett bättre stöd i frågor kring organisation, budget och 
MF. Hannah skapat en mapp på driven som heter “Studiesociala projekt” som delas 
med alla projekt. Där kommer grundläggande verksamhetsinformation kring 
projekten kommer att samlas för alla berörda att ta del av. Love erbjöd även att 
under hösten inför äskan samlas för möte med ekonomiskt ansvariga i de respektive 
projekten, vilket samtliga var positiva till.  
 
Angående den ekonomiska organisering av projekten på lång sikt dryftades ett 
förslag om att arbeta för att separera de studiesociala projekten från den 
utbildningsbevakande delen av sektionen, genom att t.ex. låta LÄSK fungera som 
ett paraply-organ för dessa, något som LÄSK själva visat intresse för. Då LÄSK i 
nuläget ännu är i uppstartsfasen för formandet av en formell organisation (med 
styrelse och stadgar) så anser de i styrelsen närvarande vid mötet att det i nuläget 
skulle vara fördelaktigt att avvakta med att överföra det ekonomiska ansvaret till en 
helt ny organisation. Då ett flertal styrelsemedlemmar ej är närvarande vid dagens 
möte önskas dock att detta tas för diskussion återigen på nästkommande 
styrelsemöte.  
 
Oavsett vilken utveckling som samarbetet kommer att ta framöver så anser 
styrelsen att den aktuella planen för allas klarhet bör sammanställas på papper, då 
ansvaret för såväl verksamhet som ekonomi för projekten i nuläget faller helt under 
Läkarsektionen. Love åtar sig att sammanställa ett dokument som förtydligar hur 
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samarbetet rent praktiskt skulle kunna se ut utifrån resultaten från de diskussioner 
som förts. Detta förslag kommer därefter att utgå till styrelsen samt till ansvariga i 
de respektive projekten.  
 
 

D5 Agenda sektionsmöte #4 
Föredragande: Capucine 
 

Nästa styrelsemöte endast 8 dagar innan nästa sektionsmöte.  
Förslag på agendapunkter:  

- Informationspunkt: Presentation av ny PD Marie Dahlin 
- Informationspunkt: (Capucine) Resultat av extern utvärdering av PU-strimma  
- Informationspunkt: (Love) Studentrepresentanters ansvar i implementering av 

studentmallen Canvas. Återkommer till nästa styrelsemöte med förslag till 
innehåll.  

- Informationspunkt: (Capucine) Sexåriga läkarprogrammet, lägesrapport. 
- Informationspunkt: Grillkväll 24/4!  
- Informationspunkt: Rapport från OMSiS Linköping 18-19 maj  
- Diskussionspunkt: (Ib) Obligatorier + Canvas (behöver specificeras)  
- Rapport: “Årsöversikt” från studentrepresentanter 

 
D6 Canvas 
Föredragande: Love 

 
Studentmallen i Canvas har klubbats igenom och skall implementeras i alla kurser 
under sommaren. PN har specificerat i aktivitetetsplan att de skall följa upp detta 
beslut, men det har enligt uppgift framkommit att det ej reellt finns resurser för att 
detta kommer ske. Därav lyfts frågan huruvida LS kan och bör vara involverade i 
implementeringen. Ett flertal lyfter konfliken mellan att vi å ena sidan bör avstå 
inblandning för att belysa problematiken i att PN ej är kompetenta att följa upp stora 
beslut på programmet och å andra sidan att det är ett stort beslut som skall 
verkställas inom en kort tidsperiod där ett dåligt utfall endast drabbar studenterna.  
Då det är en fråga som LS sedan lång tid varit djupt involverad i och där 
medlemmar arbetat hårt för att sammanställa mallen känns det inte heller otänkbart 
i att LS bör ta en aktiv roll i att efterse en god implementering och följsamhet till 
besutet.  
 
Föreslås därför att på sista sektionsmötet för terminen upplysa 
studentrepresentanter om att detta arbete kommer att ske i alla temakollegier under 
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de kommande månaderna, samt att distribuera information kring hur mallen ser ut 
och vad följsamhet till mallen innebär så att representanter har medel att bevaka 
detta i kollegierna. Under höstterminen kan en mer djupgående informationstillfälle 
anordnas (t.ex. i samband med utbildningskvällen) dit alla studentrepresentanter är 
inbjudna och uppmanas se till att åtminstone en representant från respektive 
temakollegium kan närvara.  
 

D7 Aktivitetsplanen 
Föredragande: Capucine 

Genomgång av aktivitetsplan samt deadlines.  
Aktiviteter att fokusera på innan sommaren:  
 
Capucine:  

- Reglementet 
- Plan för införskaffande av 

medaljer och tröjor 
- Kontakta SLFSS/KUF  

 
Love: 

- Förslag inför sektionsmöte ang 
studentrepresentanters roll i 
implementering av Canvas  

- Hemsida: 
- Utreda kring 

adminrättigheter 
- Ris & Ros-låda 
- Kalender  

 
William: 

- Admin rörande 
studentrepresentantion 

- Plan för bättre kontrakt för 
kursråd + studrep.  
 

 
 
 
Naima: 

- Sammanställa LS-info för 
spons 

- Admin (mötesprotokoll) 
- Planera Solvikkväll 

 
Hannah: 

- T5-infokväll 
- Grillaktivitet 
- Planera Solvikkväll  

 
Kimia: 

- Boka hotell + flyg AMEE  
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Beslutsärenden 
 

B1 Beslut angående närvarorapportering. 
Hur skall vi i styrelsen sköta närvarokontroll av studentrepresentanter?  
 
Förslag (William): Första styrelsemötet i månaden påminna om att ta 
studentrepresentanters närvaro (kallelser/mötesanteckningar i mailen/slack) och 
fylla i denna i exceldokument. Andra styrelsemötet i månaden stämma av att detta 
är utfört.  
 

Styrelsen beslutade: 
att anta ovanstående förslag.  

 
B2 Beslut angående AMEE + Folke Sjöqvists fond. 

Kimia har sammanställt ansökningar för bidrag från: 
- Rosanders fond (deadline 1 maj).  
- Folke Sjöqvists fond (deadline 30 april). Kan endast sökas av en privatperson 

som varit medlem i MF mer än ett år.   
 

Styrelsen beslutade: 
att ansökningarna ser bra ut, och kan skickas efter sista revision ikväll.  
att Hannah van Bunningen står som ansvarig på Folke Sjöqvist fond.  
att Adele Kastensson står som kontaktperson på Rosanders fond.  

 
Information till styrelsen ang. AMEE-anmälan:  

- När blankett fås från Lena för PN-pengarna fås även ett KI-medlemsnr som 
behövs för AMEE-anmälan.  

- Anmälningsavgift som betalas i maj (ca 3500 kr) kommer alla att behöva lägga 
ut för själva, då pengarna från PN/fonderna fås retrospektivt.  

 
Rapporter  
 

R1 Rapport från PN 
Föredragande: Capucine 

 
Kort genomgång av aktuella agendapunkter från senaste PN-mötet. 
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Informationsrunda  
 

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

 
Love: 

- Mailat ang KI survey. 
- Försökt få mötesdatum för TK 
- Möte m ekonomiansvarig på MF ang budgetunderskottet i år (se separat 

punkt under I1b Ekonomi) 
 
William: 

- Samanställt statistik för studentrepresentanter inför sektionsmöte.  
- Admin efter utlysningen och tillsättande av nya studreppar.  
- Sammanställt förslag för närvarorapportering.  

 
Naima: 

- Ordnat med protokoll, första sektionsmötesprotokollet finns på MF i pärm. 
Styrelsemötesprotokoll finns utskrivna samt på hemsida.  

- Studiesociala aktiviteter 
- Närvarat på möte med ansvariga + styrelsen. 
- Uppdaterat verksamhetsplanen med information om dessa och 

skickat till MF. 
 
Hannah: 

- Närvarat på möte med studiesociala projekt, skapat drive-mapp för detta.  
- Grillningsevent, planering och kontakt med IdrU + PrU 
- Uppstart av arbete som studentskyddsombud 
- Mailat om spons till grillevent 

 
Kimia: 

- Sammanställt stipendieansökningar 
- Rosanders fond 
- Folke Sjöqvist fond 

- Mailat för mer info kring PN-bidrag för AMEE 
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Capucine: 
- Möte med MF-presidiet förra veckan. 
- Kontakt med MF för samordning av extra möten för att möjliggöra 

godkännande av det uppdaterade reglementet i FUM innan sommaren (möte 
20 maj).  

 
 

I1b Ekonomi 
Föredragande: Love 

 
I samband med möte med studiesociala projekt uppdagats att sektionen troligen 
kommer att gå med ett större underskott än planerat. Upptäckt i samband med 
detta att MF i godtagen budget räknar med inkomster för tygpåsarna vilket ej varit 
plan från LS sida.  
 

I1c OMSiS 
Föredragande: Nicole (ej närvarande)  

 
Inget att rapportera.  
 

I1d Studentrepresentation 
Föredragande: William 

 
Se beslutspunkt B1 - Beslut angående närvarorapportering.  

 
I1e Kommunikation 
Föredragande: Alexander (ej närvarande)  

 
Facebookansvarig - Nicole  
Kommande planer - Tävling på sociala medier om stetoskop från Medistore nu 
igång, inlägg på facebook ute idag.   
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I2 Möte med MF:s presidium  
Föredragande: Capucine 

 
Adele och Capucine träffade i veckan Leif, Josefine och Puck för att diskutera 
framtida samarbete mellan centrala MF och LS. Detta möte anordnades på initiativ 
av LS med önskan om att ha en öppen kommunikation och möjliggöra bättre 
samarbete.  
  
Lyftes från MF:s håll att de anser det problematiskt i att LS i grafisk profil samt på 
facebook inkluderar Karolinska Institutet/KI i sitt namn, och ej är tydlig med sin 
koppling till Medicinska Föreningen/MF. På senaste FUM klubbades en ny grafisk 
profil för MF igenom, som är tänkt att användas i alla sektioner och därmed öka 
tydligheten av sektionernas anknytning till MF.  
Då en liknande situation ses hos många av de andra sektionerna bad LS att MF 
framöver skulle sammanställa riktlinjer för detta och vara tydliga i sin kommunikation 
till samtliga sektioner kring vad de förväntar sig för förändring. I detta lyftes återigen 
frågan kring ett ordföranderåd (där ordförande för samtliga sektioner samlas), som 
skulle kunna underlätta denna typ av information.  
 

I3 KI Survey 
Föredragande:  Love 

 
LS kan nu ha tillgång till KI Survey. Går ej att ha ett “LS-kontot”, utan måste vara ett 
personligt konto knutet till en KI-anknuten person. Kopplas därefter till maillistor och 
kan skickas ut till specifika grupper. Oklart huruvida dessa fungerar som de skall.  
Fördelen med att använda KI Survey i studentopinionssammanhang skulle vara att 
alla svar blir knutna till en KI-student, där vi kan vara säkra på att det endast ges ett 
svar/person.  
 
 
Nästa möte  

N1 Datum, tid och plats för nästa möte  
 

Tisdag 14 maj kl. 17.00. Hus 75. 
 

N2 Val fikaansvarig  
 

Adele  
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Mötets avslutas 

Vice ordförande Capucine Delorme avslutade mötet kl. 19.54.  
 
 
 

 

 

Vid protokollet 

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

 
 
 
--------------------------------------- 
Capucine Delorme, vice ordförande 
 
 
 
--------------------------------------- --------------------------------------- 
Hannah van Bunningen, justeringsperson Love Strandberg, justeringsperson
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