
   

Protokoll 
STYRELSEMÖTE  

 

Datum : Tisdag 28 Maj 2019 

Tid: Kl 17.00-20.00 

Plats : Rum 221, Hus 75,  

campus Solna  

 

 

 

 

 

 

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

 
Formalia 

 

F1 Mötets öppnande 
Ordförande Adele Kastensson öppnade mötet kl. 17.06. 

 
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 Alexander Johansen och Nicole Laszlo till justerare. 

 
F6 Anmälda förhinder 

Inga anmälda förhinder.  
 
F7 Adjungeringar 

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

I3 Rapport Utbildningsrådet 
 
F9 Föregående protokoll 

Granskades och lades till handlingarna 
Styrelsen beslutade: 
att lägga protokoll från styrelsemöte 2019-05-14 till handlingarna. 

 
Valärenden 
Inga valärenden.  
 
 
Diskussionsärenden 
 

D1 Halvårsavstämning 
Föredragande: Adele  
 

Vad har vi gjort bra? 
- Alla i styrelsen engagerade, gott samarbete och hög produktivitet. Inget som 

hittills upplevs ha fallit mellan stolar.  
- Bra på att stötta varandra i arbetet när det efterfrågas, gott om respons i 

Slack.  
- Bättre på mötesrutiner, startar i bättre tid och har mer riktade diskussioner.  
- Gott ledarskap från Adele med tydliga agendor samt visat god förmåga att 

moderera mötena för att hålla fokus kring agendapunkter.  
- Positiva åsikter om “check-in”, värdefullt med sådan uppdatering.  

 
 Vad kan vi göra bättre? 

- Säkerställa att vi inte bara reagerar, utan även själva agerar genom att arbeta 
för att de större punkter på aktivitetsplanen slutförs.  

- Mental närvaro under mötestid, avstå från att pyssla med annat.  
- Aktivitet på sociala medier (sparsam senaste veckorna pga avsaknad av 

ansvarig), Alexander påminner inför alla event. Förslag med 
“fika-och-foto”-ansvarig.  

- Mer spontant socialt häng före/efter möten.  
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Övrigt att ta med inför hösten: 
- Våga fråga om hjälp tidigt!  
- Under hösten samla erfarenheter och skapa PMs (i praxis-dokumentet) för de 

funktioner där detta är behövligt (ekonomi, AMEE bl.a.).  
- Struktur på sektionsmötena, vem är målgrupp - studentrepresentanter eller 

alla läkarstudenter? Vilken typ av information och på vilken nivå? Hur gör vi 
med rapportrundan? Bör vi ha två olika typer av möten? Utvärdering bör 
göras i början av hösten.  

 
D2 Projektgruppen 6-LP  
Föredragande: Capucine 

 
Rapport från gruppens första möte 24 maj. Beslut att forma tre arbetsgrupper som 
med olika fokusområden som med hjälp av extern kompetens kommer att utföra 
den grundarbetet:  

- Preklin, ansvarig Ellinor Kenne  
- VFU, ansvarig Anders Sondén  
- “Progression”/allmänt om programmet som helhet  

 
Aktuell tidsplan:   

- Internat i juni 
Fokus på att fastställa ramverk/curriculummodell att arbeta utifrån.  

- Kvalitetsdag 20 augusti 
Informativt möte där projektgrupp presenterar arbetet och öppnar för input 
och åsikter. Alla kursansvariga, PN och PR inbjudna.  

- Oktober-november 
- Informationsmöten anordnade av projektgruppen 

2 st för alla lärare på programmet, 1 st för studenter.  
- Informationsmöte anordnat av studentrepresentanter i projektgrupp 

Antingen som eget möte eller fokuspunkt på sektionsmöte.  
- December  

Presentation av färdigt förslag för fakultetsnämnden (beslutande organ i 
frågan).  

- 15 mars 2020 
Deadline för examensansökan.  
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Diskussion om hur göra med studentrepresentation i de tre arbetsgrupperna - 
huruvida de redan invalda bör ta dessa poster eller om andra representanter bör 
väljas för detta. Logistiskt svårt med det sistnämda.  
 
Oavsett vem som besitter posterna betonas från flera håll vikten av att 
representanterna bör vara aktiva i att föra fram och driva frågor som är/har varit 
viktiga för studenter på programmet. I en formbar tid finns goda möjligheter att ta en 
aktiv roll i arbetet som kan gynna studenter i det nya LP. Å ena sidan hade det varit 
önskvärt att LS gjorde en grundlig kartläggning om studenters åsikter inför detta, 
men å andra sidan är tiden sedan länge knapp och är det inte heller säkert att en 
sådan gör så mycket nytta i form av realistiska och konkreta förslag. Som förslag till 
hur LS kan gå tillväga för att snabbt sammanställa information kring frågor med 
tillhörande studentopinion som bör drivas lyfts möjlighet att gå igenom de senaste 
årens protokoll från PN/PR samt LS sektionsmöten/styrelsemöten.  
 
 

D3 Möte med Marie Dahlin 22 maj  
Föredragande: Hannah 

 
Innan senaste sektionsmötet haft träff med Marie Dahlin för att diskutera hur LS kan 
arbeta med psykisk ohälsa på programmet. Hannah, Adele, William och Capucine 
närvarade på mötet. Marie mycket positiv till att LS vill arbeta med att lyfta frågan, 
och har bett om en skrivelse som diskussionsunderlag inför nästa PN-möte.  
 
Dock många frågetecken, svårt med en tydlig problemformulering från vårt håll. 
Framkom från Marie även att evidensen kring vad som är själva kärnan i problemet 
kring läkarstudenters dåliga mående är låg. SLFSS enkät från 2017 och andra 
liknande anses ha för dålig svarsfrekvens och därmed inte konklusiva. Från PN:s 
håll är planen att SSK skall arbeta med denna typ av frågor, men oklart hur och när 
detta kommer att ske.  
 
Diskuterar möjliga angreppspunkter och förslag till initiering av arbete i frågan från 
LS håll, men landar i att ett bra första steg är som nu planerat att lyfta frågan till PN 
och inleda dialog med ansvariga på programmet kring detta.  
 
Hannah sammanställer utkast till skrivelse, möjlighet till input och revision senast 1 
juni.  
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D4 Sponsring inför hösten  
Föredragande: Adele 
 

Idéer för möjliga sponsorer inför höstterminen:  
 

 
- Kaffe/dryck 

- Kontakt från tidigare i år 
- Starbucks  
- Oatly  
- Redbull 

- Fikabröd  
- Fabrique  
- Subway? 
- Panini  
- Andra caféer (gärna 

mindre) 
- Systrarna Andersson  
- Nicks  

- Akademibokhandeln: 
pennor/block eller presentkort 

- Medicinska bokhandeln: 
pennor/block eller presentkort 

- Vårdväskan 
- Medistore 
- IM Medico 
- Utlottning av biljetter till 

Amphioxen, SNNC osv 
- Mat (sushi/pizza) under 

sektionsmöten om 
delspons/bra deal 

 
 

D5 AMEE + flyg + boende 
Föredragande: William 

 
William tagit fram förslag på flyg tur/retur. Alla bokar resa dit själva, en gemensam 
bokning görs för hemresa för de som vill. Avvaktar med boende efter besked från 
Rosanders fond. 
 
 

D6 Solvik 
Föredragande: Adele 

 
Bokat Solvik fredag 13 september. Hannah och Naima ansvariga. Plan av “endast” 
social aktivitet med kräftskiva inkl. medaljutdelning till studentreppar.   
Anmälan och först till kvarn för sovplatser. Love utreder ekonomiska läget.  
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D7 Försäljning och medaljer 
Föredragande: Capucine 

 
Tröjor:  
Fått 10 000 kr för inköp av lager av tröjor att sälja inom detta verksamhetsår.  
Tagit fram offert på 15 tshirts, 25 sweatshirts - ca 5500 kr.  
Plan att ha ett mindre lager att sälja under infopuben.  
 
Medaljer:  
Kontakt på MF - Anton Hoffmann. Finns två företag att beställa från, exempel på 
medaljer finns i MF:s reception. Har ej äskat pengar för detta, behöver därför 
ansöka om särskilt verksamhetsstöd senast 4 juni till MF:s styrelse.  
För att få ge ut medalj krävs även instruktionsdokument som reglerar vem som får, 
hur den får bäras etc.  
Beslut om att i nuläget fortsätta enligt plan med “Förtjänstmedalj” till alla som varit 
studentrepresentant minst 1 år. Capucine tar fram en kostnadskalkyl för ca 50 st 
medaljer och sammanställer ansökan om särskilt verksamhetsstöd.  
 

D8 Aktivitetsplanen 
Föredragande: Adele 

 
Vad behöver arbetas med under sommaren för implementering innan/tidigt i höst? 

- Solvikkväll  
- Struktur på sektionsmötena  
- Terminsguiden 
- Hemsidan (helhetsgrepp tas sedan vid gemensamt möte tidigt på HT) 

- Ris och roslåda  
- System för rapportering/löpande uppdatering av TK/AG/K 
- Översyn och uppdatering av info-texter 

 

Beslutsärenden 
Inga beslutsärenden.  
 
Rapporter  
 

R1 Rapport från PN 
Föredragande: Adele  

 
Rapport från PN-möte 15 maj.  
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Informationsrunda  
 

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

 
Adele: 

- Har en del lösa trådar att fånga 
upp   
 

Kimia:  
- Tagit reda på när beslut om 

Rosanders kommer 
- Anmält till AMEE  

 
Alexander:  

- Anmält till AMEE  
- Lägger in ansvariga för sociala 

medier de kommande tre 
veckor 

 
Hannah:  

- Haft event för grillkväll  
- Möte med PD ang psykisk 

ohälsa 
- Haft T5-infotillfälle 

 
Love: 

- Se Ekonomi-punkt 
 
Nicole: 

- Närvarat på OMSiS  
- Närvarat på T5-info, grillkväll 

 
William: 

- Kollat flygpriser AMEE  
- Närvarat på T5-info 

 
Naima:  

- Sammanställt protokoll, allt från 
våren nu på hemsidan och i 
pärmen.  

- Verksamhetplan uppdaterad 
och finns på hemsida och i 
pärm.  

 
 

I1b Ekonomi 
Föredragande: Love 

 
Har nu använt 63% av årets budget.  
En del kvitton kommer med lång fördröjning, då ingen vits med löpande 
uppdatering.  
 

I1c OMSiS 
Föredragande: Nicole 

 
Rapport från OMSiS Linköping 18-19 maj.  
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- Studentopinion 
LS har funderat mest på detta. De andra orterna har helt andra 
organisationer. Återkommande på flera är studieråd som utgörs av 2 
representanter från varje termin/kurs, vilket förenklar insamling av 
studentopinion från samtliga terminer. 

- EPA-rapport 
- 6-åriga LP  

Diskussion om hur olika orter planerar “profilera sig” för att bli mer attraktiva i 
nya systemet, t.ex. “glesbygdsmedicin”/rural medicine i Umeå  

- Avstängning av olämpliga studenter 
För närvarande kan universiteten genom HAN (Högskolans 
Avstängningsnämnd) endast stänga av studenter vid psykisk sjukdom, 
missbruk eller allvarliga brott. Lund, Linköping och KI har lyckats stänga av 
olämpliga studenter tidigare, men uppmärksammats från såväl student- som 
programmens håll att befogenheterna är för dåliga. En del i lösningen är att 
inkludera professionalism vidare i kursplanerna, men detta blir ändå inte 
tillämpbart för studenter med gäller olämpligt beteende på internet eller 
utanför undervisning.  
Jämfört universitetens befogenhet att neka examen är Socialstyrelsen 
befogenheter att neka legitimation större. 

- Journalgranskningsstudier  
Inga reella problem om kvalitetsarbete, framkommer att t.ex. i Umeå så 
anställs studenter som underläkare på kliniken för att möjliggöra detta. På KI 
föreslås från programmet att handledare går in och hämtar information åt 
studenten.  

- Arbetsgång för OMSiS 
Förslag om att alla orter utser en OMSiS-kontaktperson som 
generalsekreteraren kan vända sig till vid brådskande ärenden. LS positiva till 
detta, enkelt implementerat då OMSiS-ansvarig i styrelsen redan finns.  

 
Nästa OMSiS i Örebro 5-6 oktober, i anslutning till NatGU (Nationellt 
grundutbildningsmöte). Soran och Nicole åker till NatGU.  
 
 

I1d Närvaro studentrepresentanter 
Föredragande: William 

 
Styrelsen har skrivit in sig i dokument för de TK/AG/K de är ansvariga för.  
Påminnelse om att även fylla i närvaro.  
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I1e Kommunikation 
Föredragande: Alexander  

 
- Facebookansvar utsedda för kommande tre veckorna.   
- Kommande planer 

- Medistoretävling pågår tills årsmöte.  
Deal med Medistore är minst 3 st posts/påminnelser.  
För att underlätta att utse vinnare påbörjar Alexander löpande 
registrering.  

 
 

I2 Sommaravslutning 
Föredragande: Capucine 
 

Sommaravslutning fredag 31 maj med picknick kl. 16 i Rålambshovsparken, ev 
boulebar.  
 
 

I3 Rapport Utbildningsrådet  
Föredragande: Adele 

 
- MF genom ordf Leif presenterar att ordningen för tillsättandet av centrala 

studentrepresentanter på MF skall revideras, i behov av engagerade som kan 
ställa upp med punktinsats under ett möte i början av juni.  

- Framtidens Kårhus presenterar sitt arbete och kommande kampanj där 
studenter skall ringa alumner och be om bidrag.  

- Canvas studentmall presenteras av Ib.  
- Rapport från KU (Kommittéen för Utbildning)av representant Madeleine 

(biomedicin).  
- KU beslutat att dela upp sig i olika arbetsgrupper med olika 

fokusområden, för bättre chans till beredning av frågor inför 
KU-möten. Studentrepresentation kommer då att behövas i alla dessa 
grupper. 

- Framför önskan om ökad kommunikation mellan sektioner och 
studentrepresentanter. Beslutas starta mailgrupp där agendor för 
KU-möten vidarebefordras till alla sektionsmailer.  
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Nästa möte  

 

N1 Datum, tid och plats för nästa möte  
Sommaravslutning 31 maj!  

 
N2 Val fikaansvarig  
Ej aktuellt.  

 
 
Mötets avslutas 

Ordförande Adele Kastensson avslutade mötet kl. 20.03.  
 
 
 

 

Vid protokollet 

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

 
 
 
--------------------------------------- 
Adele Kastensson, ordförande 
 
 
 
--------------------------------------- --------------------------------------- 
Alexander Johansen, justeringsperson Nicole Laszlo, justeringsperson
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