
   

Protokoll 
STYRELSEMÖTE  

 

Datum : Tisdag 14 Maj 2019 

Tid: Kl 17.00-20.00 

Plats : Medicinska Föreningen, 

Solna  

 

 

 

 

 

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

 
 
Formalia 

 

F1 Mötets öppnande 
Ordförande Adele Kastensson öppnade mötet kl. 17.17. 

 
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 Hannah van Bunningen till  justerare. 

 
F6 Anmälda förhinder 

Inga tidigare anmälda förhinder. 
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F7 Adjungeringar 
Styrelsen beslutade: 
att adjungera Puck Norell.  

 
F8 Fastställande av dagordning  

Styrelsen beslutade: 
att fastställa dagordningen. 

 
F9 Föregående protokoll 

Styrelsen beslutade: 
att lägga protokoll från 2019-04-29 till handlingarna. 

 
 
Valärenden 
Inga valärenden  
 
 
Diskussionsärenden 
 

D1 Agenda sektionsmöte  
Föredragande: Adele 

 
Agendapunkter sektionsmöte 22 maj 

- Informationspunkt: Presentation av ny PD Marie Dahlin  
- Informationspunkt: (Love) Studentrepresentanters ansvar i implementering av 

studentmallen Canvas 
- Informationspunkt: (Capucine) Resultat av extern utvärdering av PU-strimma 
- Informationspunkt: Grillkväll 24/5!  
- Informationspunkt: Rapport från OMSiS Linköping 18-19 maj 
- Rapport: “Årsöversikt” från studentrepresentanter. Start från kommittéer, 

arbetsgrupper, temakollegier. Rapport från styrelse (vad har vi fokus på i 
höst?) 

 
D2 Hemsidan 
Föredragande: Love 

 
Vi har nu kompletta adminrättigheter för hemsidan. Förslag från Love att vidare 
utveckling av hemsidan sker via en arbetsgrupp som ses sessionsvis. Love ansvarar 
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för att sammankalla till första session tillsammans med Alexander, Kimia, Hannah 
och Naima. 
Love tar reda på om faktura för hemsidan (som nu hamnar hos tidigare ansvarig 
Johan Täng) kan stå på MF.  
 
 

D3 AMEE  
Föredragande: Kimia 
 

Alla som skall resa med har fått reseblankett från Lena Ahlberg, fyll i och skicka till 
henne - pengar kommer sedan in på privat konto.  
Early bird-anmälan till AMEE är 25 maj, alla ansvarar för detta själva. Bifogas tydlig 
instruktion från tidigare år i slack-kanal.  
 
Ännu ej klart huruvida vi får bidrag från Rosanders/Folke Sjökvists fonder, får 
därmed vara beredda att själva lägga ut en del pengar för flyg + boende.  
Kimia och Adele kollar upp alternativ för boende.  
William kollar upp flyg.  
 
 

D4 T5-info  
Föredragande: Hannah 
 

Infotillfälle för T5 den 17 maj. Nicole, William och Love närvarar, samordnar via slack 
med praktikaliteter.  
 
 

D5 Grillkväll 
Föredragande: Hannah 
 

Grillkväll den 24 maj. William och Kimia kan ej närvara, resten av styrelsen kan vara 
där och hjälpa till. Hannah samordnar och meddelar vad och hur vi kan hjälpa till 
under samma dag.  
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D6 Lov mellan terminerna  
Föredragande: Hannah 

 
Återkommande problem som lyfts ff.a. under preklin att det ej erbjuds vila mellan 
kursslut och nästkommande kursstart mellan HT/VT. Andra lärosäten (Linköping tas 
som exempel) har hittat lösning där de verkar börja HT en vecka tidigare och ha v. 3 
ledigt.  
Efter diskussion i styrelsen fastställs att detta får betraktas som delproblem i en 
större fråga gällande studenthälsa, där även t.ex. svårighet att ta igen VFU under 
späckade kliniska terminer också ingår.  
 
Styrelsen enig om att detta är en viktig fråga att arbeta med, lyfts förslag om att 
starta en arbetsgrupp från studenthåll, eller försöka lyfta frågan till PN för att även 
inkludera lärare och lyfta frågan på högre ort? Då nya PD Marie Dahlin disputerat på 
just psykisk ohälsa bland läkarstudenter föreslås att anordna ett möte på ämnet 
med henne innan hennes besök på sektionsmöte 22 maj.  
 
SLF Student tidigare gjort enkät om psykisk hälsa hos läkarstudenter som tas fram 
under mötestid och delas med styrelsen.  
 

 
D7 Blueprinting lärandemål  
Föredragande: William 

 
På senaste PR signalerade Anna F intresse för att LS skulle ta sig an arbetet att 
skapa ett blueprint för lärandemål (inkl SOLO-taxonomin). I senaste versionen av 
PN:s aktivitetsplan har LS skrivits som ansvarig för aktiviteten “Ta fram ett förslag 
på hur de detaljerade lärandemålen kan revideras”, vilket ej kommunicerats tydligt 
till LS styrelse.  
 
Enighet i styrelsen om att detta bör bli en av höstens projekt för LS styrelse eller 
utsedda studentrepresentanter, vilket dock bör drivas med tydlig förankring rent 
praktiskt i PN för att undvika att arbetet ses som ett rent studentprojekt.  
 

 

Beslutsärenden 
Inga beslutsärenden.  
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Rapporter  
 

R1 Rapport från PN 
Föredragande: Adele  

 
På agendan inför möte 15 maj: 

- PN:s protokoll kommer framöver endast innehålla beslut, ej 
diskussionsunderlaget bakom. Detta en del i större förändring där PN skall 
fungera som enbart beslutande organ, där förarbete med beredning och 
diskussioner skall ske innan beslut fattas. Risk att förändringen kan göra det 
svårare att härleda bakgrund till fattade beslut.  

- Rapport från examinationsgruppen nu inskickad av Charlotte Leandersson.  
- PN:s aktivitetsplan färdigställd, en del revideringar efter diskussion i PR.  

- Inget förbättringsarbete planeras gällande PIL, formuleras nu som 
“Bidra med underlag till KU:s utredning om alternativa urval”. En 
sådan utredning känner ingen i styrelsen till. Har lyfts från 
studentrepresentanter att detta ej får släppas i övergången till 6-åriga 
läkarprogrammet.  

- Nytt antagningssystem för SVK:er via antagning.se har pilot-testats och skall 
nu implementeras i samtliga kurser inför nästkommande ansökningsperiod. 
Med detta kommer kursvalet ske tidigare och studenter får ett preliminärt 
resultat.  

- Anna Freyschuss utsedd till officiell representant för Canvas styrgrupp.  
- Förslag om hur arbetsgrupp för studentundervisning skall arbeta väntas 

godkännas av PN.  
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Informationsrunda  
 

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

Naima:  
- Sammanställt protokoll från föregående möten. 

 
Adele: 

- Förberett och genomfört IMEX-presentation. 
 
William: 

- Förberett och genomfört IMEX - presentation. 
 

Hannah: 
- Förberedelser för event (se ovanstående punkter).  

 
Love:  

- Arbete med hemsidan, studiesociala projekt och Canvas. 
- Förberett och genomfört IMEX-presentation. 

 
Kimia: 

- Två ansökningar (Rosanders fond, Folke Sjöqvists fond) ivägskickade för 
AMEE. 

 
Capucine: 

- Uppdatering av reglementet. Kommer ej hinna tas via MF-styrelsen innan 
terminens sista FUM och skjuts upp till början av nästa termin.  

- Presenterade studentperspektiv av CAMST på IMEX. 
 
Alexander: 

- Stetoskop-tävlingen igång på instagram. 
- OMSiS i helgen.  

 
Nicole: 

- OMSiS-förberedelser.  
- Kontakt med Charlotte Leandersson ang EPA-frågan.  
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I1b Ekonomi 
Föredragande: Love 

 
Studiesociala projekt nu inkluderade i LS budget-dokument. 
 
 

I1c OMSiS 
Föredragande: Nicole 

 
OMSiS kommande helg 18-19 maj.  
På agendan följande frågor, i kursivt styrelsens kommentarer.  

1. (Lund) Aktivt deltagande på seminarier; om lärosätena har någon praxis i hur 
mycket studenter skall deltaga för godkännande. 
Nytt allmänt dokument finns på KI som nyligen implementerats och som ej 
används i så stor utsträckning ännu. Det dialoginstrument vi har får anses vara 
utformade för att ha befogenhet att underkänna studenter snarare än att 
godkänna.  

2. (Göteborg) Hur arbetar ni rörande icke-inkluderande studiemiljöer, vilka 
åtgärder tas?  
Ej varit en stor fråga tidigare. Studentombudsprogram i uppstartsfas på KI.   

3. (SLFS) Reseersättning på de olika lärosätena för VFU?  
Ej relevant för oss.  

4. (Örebro) Vilka befogenheter finns för att utestänga olämpliga personer från 
programmet?  
Överlämnandemöte med SSK och terminernas kursleding finns i nuläget. 
Finns praxisdokument för professionalitet utarbetat av Charlotte Leandersson, 
skall skapas planer för studenter som ej följer dessa. Är dock ej alltid självklart 
att möjligheter finns att gå vidare även om något uppmärksammas.  

5. (Örebro) Förberedelse inför examensarbete.  
VetU-kurs som del av strimman anses ligga lite långt ifrån i tid men är i övrigt 
bra i fråga om innehåll.  

6. (Uppsala) Studenter tillåts ej utföra journalgranskningsstudier.  
Samma problem här, kräver att arbetet benämns som kvalitetsarbete i 
dagsläget. Uppmuntras från KI att t.ex. handledare tar ut de uppgifter som 
behövs från journalen, vilket då anses okej.  

 
Abstract från artikel om OMSiS-projekt godkänt till AMEE!  
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I1d Närvaro studentrepresentanter 
Föredragande: William 

 
Förra mötet beslut om mer löpande närvarorapportering.  
Alla dokument täcker nu tre mandatperioder bak. 1 gång/månad påminnelse om att 
ta närvaro, 1 gång/månad stämma av att det blivit utfört.  

 
 

I1e Kommunikation 
Föredragande: Alexander  

 
- Skral aktivitet på sociala medier senaste veckorna, detta då vi ej haft tydlig 

facebookansvarig.  
- Ingen uppdelning under sommarveckorna.  

 
 

I2 Grafisk profil 
Föredragande: Puck  

 
FUM beslutat om att ändra MF:s grafiska profil/visuella identitet, finns nu att tillgå i 
dokument “Reglemente för Medicinska föreningens visuella identitet”. Informerar 
om att Läkarsektionens logga ej är i enlighet med reglementet då det i nuläget 
innefattar orden “Karolinska Institutet”. Öppnar för hjälp från 
Kommunikationsutskottet för hjälp att uppdatera denna. Kommunikationsutskottet 
har påbörjat ett arbete med att gå igenom samtliga sektioners och utskotts loggor 
och namn för att reda ut i begreppen och förtydliga vilka bestämmelser som gäller.  
Uppmärksammar även det arbete sittande LS-styrelse gjort för att förtydliga sitt 
härrörande till MF genom merchandise och till alla aktiva i LS och tillhörande 
studiesociala projekt. 
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I3 IMEX 
Föredragande: Adele, Love, William 
 

Återkoppling från presentation om LS arbete för fakultetsutbytet IMEX den 13 maj. 
Capucine närvarade även för presentation av studentupplevelse av CAMST.  
 
Fick fråga om vad studentrepresentanter får för uppskattning från programmet i 
form av handledning, “coaching”, personliga intyg osv. Då inget sådant finns i 
nuläget från varken KI eller MF kommer frågan att lyftas i PR för diskussion.  
 
 
Nästa möte  

N1 Datum, tid och plats för nästa möte  
 
Sektionsmöte 22 maj kl. 17.30  
Styrelsemöte 28 maj kl. 17.00  
  

N2 Val fikaansvarig  
 
22 maj - Love 
28 maj - William  
 
Mötets avslutas 

Ordförande Adele Kastensson avslutade mötet kl. 20.01.  
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Vid protokollet 

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

 
 
 
--------------------------------------- 
Adele Kastensson, ordförande 
 
 
 
--------------------------------------- --------------------------------------- 
William Lindström, justeringsperson     Hannah van Bunningen, justeringsperson
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