
 

Protokoll 
årsmöte  

 

Datum: 5 december 2018 

Tid: 17.30-20.30 

Plats: karolina, widerströmska huset 

 

Närvarande 

Alva Ihrén 
Simon Efremius 
Nesim Mir Aliv 
Magnus Winther 
Anton Hoffman 
Kimia Dianat 
Robert D. Lilford 
Sara Nouiser 
Sarah Awad 
Nils Werge 
Sophie Westerberg 
Amanda Svensson 
Alexander Gabri 
Cecilia Magnusson 
Hannah van Bunningen 
Elsa Hammarberg 
Teodora Gardovic 
Irene Kessler 
Paula Johansson 
Alexander Johansen 
Amanda Sköld 
Niki Khatibi 
Antonia Sandgren 

Gonzalo Aguayo 
Naramsin Bahnaneh 
Arvid Camderman 
Naima Kilhamn 
Malin Granbom Koski 
Ib Green-Petersen 
William Lindström 
Nicole Laszlo 
Love Strandberg 
Emmanuel Zavalis 
Jennifer Sebghati 
Frida Rocksten 
David Björklund 
Ida Lagerström 
Capucine Delorme 
Adele Kastensson 
David Mohami Ebrahimi 
Omar Chowdhury 
Alice Weréen 
Fredrik Jöneby 
 
 

 

Formalia 

 
F1 Mötets öppnande 
Ida Lagerström öppnade mötet. 
 
F2 Mötets behöriga utlysande  
Mötet beslutade: 
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att mötet var behörigt utlyst. 
 
F3 Val av mötesordförande 
Mötet beslutade: 
att välja Ida Lagerström till mötesordförande. 
 
F4 Fastställande av dagordningen 
Mötet beslutade: 
att fastställa dagordningen. 
 
F5 Protokoll från sektionsmöte 2018-11-05 
Sekreterare Alva Ihrén presenterade tre tillägg som tillkommit från justerare efter att 
protokollet gått ut via mail. 
Mötet beslutade: 
att lägga protokollet med tillägg till handlingarna. 
 
F6 Val av justeringspersoner, tillika rösträknare 
Mötet beslutade: 
att välja Arvid Camderman och Sophie Westerberg till justerare. 
 
F7 Fastställande av röstlängden 
Mötet beslutade: 
att fastställa röstlängden inför varje valomgång. 
 
F8 Fastställande av röstningsförfarande 
Mötet beslutade: 
att om två kandidater får lika många röster så ska mötet genomgå en ny omröstning 
mellan dessa två kandidater. Om röstningen då åter blir lika tas beslut med lottning. 
Mötet beslutade: 
att om styrelsens poster inte fylls så ska en öppen votering kring huruvida mötet ska 
ha ett utfyllnadsval genomföras. Majoritet på mötet krävs. 
Mötet beslutade: 
att fastställa röstningsförfarandet. 
 
Informationsärenden  
 

I1 Verksamhetsåret 2018 
Föredragande: Adele Kastensson, Capucine Delorme, Nicole Laszlo och Ida 
Lagerström 
Styrelsen presenterade det gångna verksamhetsåret.  

läkarsektionen 
medicinska föreningen 
nobels väg 10, campus solna 
box 250 
171 77 stockholm 

lakarsektionen@medicinskaforeningen.se 2 

mailto:lakarsektionen@medicinskaforeningen.se


 

 
LS är medlemmar i OMSiS, en nationell organisation som omfattar alla medicinska 
universitet i Sverige. OMSiS har under 2018 varit remissinstans för den nya 
bastjänstgöringen (BT) och för det 6-åriga läkarprogrammet. OMSiS sammanträder 
flera gånger per termin och diskuterar frågor som är aktuella på de olika lärosätena. 
 
LS styrelse deltog i augusti på AMEE, en internationell konferens om medicinsk 
utbildning. Ordförande Ida Lagerstöm presenterade under AMEE en poster om LS 
verksamhet på KI. Styrelsen deltog också i många olika evenemang där olika 
aspekter av medicinsk utbildning diskuterades. 
 
KI:s introduktionsinternat för läkarstudenter på termin 1 är en av de frågor som LS 
jobbat med allra längst. Programnämnden (PN) har godkänt inför våren 2019 att 
genomföra ett internat med samma upplägg som i höstas. Det finns inget 
budgetbeslut om att avsätta samma summa inför hösten eftersom styrelsen för 
utbildning (US) åter håller på att undersöka om internatet är juridiskt försvarbart. 
 
Efter diskussion på sektionsmöte har styrelsen reviderat upplägget för rapportering 
från temakollegier, kommittéer och arbetsgrupper. Rapporten har förlagts till en 
skriftlig rapport inför varje sektionsmöte, där studentrepresentanterna har möjlighet 
att ange om det är någon fråga som de önskar diskutera på mötet.  
 
Styrelsen anordnade under våren ett informationstillfälle för studenter på termin 3 
inför deras sjukhusval. Detta var mycket uppskattat av studenterna. 
 
Under 2018 har varje temakollegie, kommitté och arbetsgrupp haft en ledamot från 
styrelsen som centralt ansvarig och kontaktperson. Detta för att förbättra styrelsens 
inblick i studentrepresentanternas arbete och för att förenkla kommunikation mellan 
studentrepresentanter och styrelse. 
 
Nya närvarokrav har införts för studentrepresentanterna under 2018. Styrelsen har 
också arbetat vidare med informationstillfällen för nya studentrepresentanter, som 
genomförts efter varje utlysning då nya representanter tillsatts.  
 
Några exempel på vad studentrepresentanter i olika grupper har arbetat med: 

- LINK har reviderat krav för merit inför utbytesstudier. 
- Arbetsgruppen för kurswebbar har tagit fram en mall för Canvas som nu ska 

köras som pilot. Beslut finns för att mallen därefter ska implementeras på 
hela programmet. 
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- De nya akutsjukvårdskurserna på termin 10 har tagits fram och går för första 
gången våren 2019. 

- Representanter i Tema 4 har kommunicerat mellan kursledning och IdrU inför 
MF:s skidresa i vår, som Tema 4 beslutat att inte acceptera frånvaro för. 

- MiniCEX, en mall för återkoppling i VFU, har tagits fram och ska nu enligt 
beslut i PN implementeras på alla kliniska terminer. 

- Antagningsformen PIL diskuteras fortsatt. 
- Praxis för snabbrättning och dispensärenden har ändrats på programmet, 

vilket lett till att studenter på vår- och hösttermin har olika många försök på 
sig att skriva tentor innan de blir spärrade. Detta drabbar framför allt 
studenter på preklin. 

 
Nya grupper där studentrepresentanter tillsatts: 

- Arbetsgruppen för genomströmningsanalys 
- Arbetsgruppen för interprofessionellt lärande (IPL) 
- Arbetsgruppen för examinationer 

 
Valärenden 
 

V1 Val av ordförande 
Mötet beslutade: 
att fastställa röstlängden till 39 personer. 
 
Kandidaturer inkomna i förväg till valberedningen:  
Adele Kastensson 
 
Valberedningens förslag: 
Adele Kastensson 
 
Mötet beslutade: 
Adele Kastensson 
 

V2 Val av vice ordförande 
Mötet beslutade:  
att fastställa röstlängden till 38 personer. 
 
Kandidaturer inkomna i förväg till valberedningen:  
Lucia Collazos 
Capucine Delorme 
Adele Kastensson 
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Adele Kastenssons kandidatur utgick då hon valts till ordförande. 
 
Valberedningens förslag: 
Capucine Delorme 
 
Mötet beslutade: 
Capucine Delorme 
 

V3 Val av sekreterare 
Mötet beslutade: 
att fastställa röstlängden till 40 personer. 
 
Kandidaturer inkomna i förväg till valberedningen:  
Naramsin Bahnaneh 
Naima Kilhamn 
Sarah Awad 
 
Sarah Awad drog tillbaka sin kandidatur.  
Naramsin Bahnaneh drog tillbaka sin kandidatur. 
 
Valberedningens förslag: 
Naima Kilhamn 
 
Mötet beslutade: 
Naima Kilhamn 
 

V4 Val av styrelseledamöter (max 6 personer) 
Mötet beslutade: 
att fastställa röstlängden till 40 personer. 
 
Kandidaturer inkomna i förväg till valberedningen:  
Love Strandberg 
William Lindström 
Nicole Laszlo 
Alexander Johansen 
Emmanuel Zavalis 
Kimia Dianat 
Hannah van Bunningen 
Naramsin Bahnaneh 
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Sarah Awad 
Lucia Collazos 
Capucine Delorme 
Adele Kastensson 
Robert D. Lilford 
 
Capucines kandidatur utgick då hon valts till vice ordförande. 
Adeles kandidatur utgick då hon valts till ordförande. 
 
Mötet beslutade: 
att slumpa ordningen i vilken kandidaterna presenterar sin kandidatur. 
 
Valberedningens förslag: 
Alexander Johansen 
Love Strandberg 
William Lindström 
Nicole Laszlo 
Kimia Dianat 
 
Mötet beslutade: 
Love Strandberg 
William Lindström 
Nicole Laszlo 
Alexander Johansen 
Kimia Dianat 
Hannah van Bunningen 
 
Kommande sektionsmöten 
Datum för vårens sektionsmöten är ej fastställda. 
 
Mötets avslutande 

Mötesordförande Ida Lagerström avslutade mötet. 
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Vid protokollet 

 
 
 
--------------------------------------- 
Alva Ihrén, mötessekreterare 
 
 
Justeras 

 
 
 
--------------------------------------- 
Ida Lagerström, mötesordförande 
 
 
 
--------------------------------------- --------------------------------------- 
Arvid Camderman, justerare Sophie Westerberg, justerare
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