
   

Protokoll 
STYRELSEMÖTE  

 

Datum : Tisdag 24 September 2019 

Tid: Kl 17.00-20.00 

Plats : Hus 75, campus Solna  

 

 

 

 

 

 

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

 
Formalia 

 

F1 Mötets öppnande 
Vice ordförande Capucine Delorme öppnade mötet kl. 17.03. 

 
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 Kimia Dianat till  justerare. 

 
F6 Anmälda förhinder 

Hannah kan ej närvara hela mötestiden.  
Inga andra förhinder. 
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F7 Adjungeringar 
Inga adjungerade.  

 
F8 Fastställande av dagordning  

Styrelsen beslutade: 
att fastställa dagordningen.  

 
Med kvarvarande mötestid efter alla planerade agendapunkter var avklarade 
tillades följande under sittande möte:  

D7 6-åriga LP på sektionsmöte november 
D8 Julmingel 
D9 Medalj för studentrepresentanter 
I4 Mötesdatum november/december  
I5 Kurs i Agile project management 
I6 Mingel efter IPL-dag 

 
F9 Föregående protokoll 

Styrelsen beslutade: 
att lägga protokoll från styrelsemöte 2019-09-12 till handlingarna. 

 
 
Valärenden 
Inga valärenden  
 
 
Diskussionsärenden 
 

D1 Utvärdering Kräftskiva 
Föredragande: Capucine 

 
Generell uppfattning om att det var ett lyckat event. Alla som vi talat med efteråt 
verkar nöjda, gamla såväl som nya studentrepresentanter. Önskan om att ha 
liknande event, gärna även på vårterminen, har framförts.  
 
Ett par lärdomar:  

- Fotograferingen mycket uppskattad!  
- Försök planera till en lördag nästa gång (mer tid för umgänge innan 

middagen/dagsljus för foto).  
- Bestämd bordsplacering så att alla får åtminstone någon vän kring bordet.  
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- Beställ kräftor till affär och ev. pynt (har sparat girlanger i skåpet) från nätet i 
god tid innan.  

- Uppmuntra till spex/aktivitet under middagen (både i anmälan och under 
kvällen).  

 
All info kring planering samt ytterligare lärdomar finns sparat på styrelsens drive.  
 
 

D2 T1-T2-info 
Föredragande: Hannah 

 
Datum sätts till 14:e oktober. Kimia, Naima, Hannah, Capucine kan.  
Hannah mailar föreläsare. Planerar att beställa kaffe. Dela ut tygpåsar, samt sälja ev 
kvarvarande tröjor.  
 
Senare plan att stå i Jöns Jacob för allmän info, plan att göra detta under lunchtid i 
anslutning till att studrep-utlysningen tar slut.  
 
 

D3 Genomlysning VFU-situation 
Föredragande: William 
 

Anna Bonnevier ska göra genomlysning av situationen på KS, vill ha hjälp att 
inhämta underlag från studenter gällande generell oro, klagomål, rykten rörande 
VFU. Oklart vad som förväntas att vi ska leverera med, men efter diskussion landar 
vi i att detta kan vara en utmärkt diskussionspunkt att öppna med i den nya 
diskussionsgruppen på facebook under mitten av nästa vecka. William hör med 
Anna gällande formulering. De åsikter som inkommer kan sen översiktligt 
sammanställas och delges Anna.  
 

 

D4 Hippocampus 
Föredragande: Naima 

 
Tagit ett tag under sommaren och sammanställt ett förslag på action plan efter 
reglementet. En process med flera steg, där PN behöver engageras ett flertal ggr. 
För vidare arbete behöver någon ta ett helhetsansvar. Frågan lämnas öppen till 
nästa styrelsemöte.  
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Oavsett om någon tar upp arbetet nu eller ej föreslås att det inför styrelsen 2020 
beskrivs som ett eget ansvarsområde.  
 

D5 Undervisning om lika villkor 
Föredragande: Adele 
 

Till lärardagen i början/mitten av oktober önskar programmet synpunkter från 
studenter om hur undervisningen av lika villkor (etnicitet, religion, 
funktionsvariationer, ålder, kön samt sexuell identitet och preferens) utbildas på 
programmet. Tid för större opinionsinsamling finns dessvärre ej, efter diskussion i 
styrelsen framkommer dock följande huvudpunkter som kommer att 
vidarebefordras: 

- Problematiken upplevs inte ligga i enstaka seminarieuppgifter utan snarare i 
den övergripande bilden där t.ex. en majoritet av seminariefall porträtterar 
patienter enl. vissa normer. För att bättre synliggöra och arbeta med detta 
skulle en kartläggning behöva göras över t.ex. alla patientfall som studenter 
möter under en viss termin.  

- Generell avsaknad av HBTQ-aspekter.  
- Frustration kring att det finns föreläsare som termin efter termin kan uttrycka 

sig mycket olämpligt med hänseende till sammanhanget, men som trots 
återkommande kritik från studenter kring detta inte verkar leda till några 
konsekvenser från kursledningens håll.  
 
 
D6 Projekt lärandemål 
Föredragande: Adele 

 
Diskussion i smågrupper på senaste sektionsmötet. Framkom främst att de fyller 
olika behov på olika delar av programmet, och att utformningen därför kanske kan 
tillåtas att vara lite annorlunda. Intressegruppen (William, Love, Adele, Alexander) 
fick tillägg under mötet av Emilie Turgeon.  
Gruppen går vidare med att sammanställa enkät, klar att skickas ut 7 oktober.  
Enkät öppen för svar t.om. månadsskiftet okt/nov. Presentation av sammanställning 
på sektionsmötet 12 november.  
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D7 6-åriga LP på sektionsmöte november 
Föredragande: Capucine  
 

Ordförande för projektgruppen Anna Kiessling ämnar ha någon form av 
informationstillfälle för studenter under senare delen av hösten. Diskuteras huruvida 
detta bör vara under vårt sektionsmöte eller vid ett separat tillfälle. Beslutas att 
bjuda in Anna att ha en informationspunkt med möjlighet för studenter att ställa 
frågor under sektionsmötet 12 november.  
 

D8 Julmingel 
Föredragande: Adele/Capucine  
 

Har hållits vid tidigare tillfällen som event för studenter och lärare att träffas och 
mingla på. Planerat för julen 2018 men blev inte av i sista stund. Samlad bild om att 
detta vore önskvärt att försöka ha även 2019, men kräver huvudansvarig. Frågan 
kring ansvar lämnas öppen till nästa styrelsemöte.  
 

D9 Medalj för studentrepresentanter 
Föredragande: Adele  
 

Mail från Puck med förslag till design på medalj/band samt reglemente. Beslut om 
design togs på sittande möte (v.g. se Beslutsärende B1). I detta noteras att medalj 
får ges efter 3 fulla terminers engagemang, vilket skiljer från det på 2 terminer som 
varit LS intention och önskan. Frågan kring medaljer ska lyftas på kommande 
Utbildningsråd, Capucine vidarebefordrar tankarna i detta forum.  
 
 
Beslutsärenden 
 

B1 Beslut om design av band till sektionsspecifika 
studentrepresentants-medaljer efter 4 st designförslag från MF:s styrelse. Beslut 
togs med handuppräckning med 4 för, 3 emot och 1 nedlagd.  

 
Styrelsen beslutade: 
att alternativ nr 3 blir officiellt band till LS sektionsmedalj.  
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Rapporter  
 

R1 Rapport från PN 
Föredragande: William 
 

Rapport från PN 18 september.  
Uppföljning av de agendapunkter som presenterats på styrelsemöte 2019-09-12.  
 
 
 
 

 

 

 

Informationsrunda  
 

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

 
Capucine:  

- Planerar möte med MF ang 
reglementet 

- Arbete med 6-åriga LP. 
 

Hannah: 
- Eventplanering. 
- Möte imorgon med 

studenskyddsombudsgruppen. 
 
Naima:  

- Administration, 
protokollskrivande. 

 
 
 
 
 

Alexander: 
- Inget att rapportera. 

 
William: 

- Studentrepresentation, 
inventering öppen. 
Förberedelser inför höstens 
utlysning.  

Kimia:  
- Arbetet med AMEE-guide för 

kommande år. 
 
Nicole: 

- Förberedelser till OMSiS. 
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Love: 

- Ekonomi-administration. 
- Deltagit som LS representant 

på på LÄSK första årsmöte 23 
september. 15 närvarade på 
mötet, 9 valdes in i styrelsen. 
Ordförande är Simon Körösi, 
Vice ordförande Elina Hintikka. 
En del frågor uppkom kring 
deras egna reglemente och 
formalia, bl.a. kring 
valberedning. Får diskutera på 
framtida möte kring till vilken 
grad LS skall vara involverad.  

- Rekryterat SÖS-representant till 
sjukhusval-infon.  

- Skrivit över hemsidan formellt 
på MF.  

 
Adele:  

- Admin inför möten, diverse 
mail.  

- Kontakt med Idru ang mail om 
skidresa, ska inkomma senast 
fredag.  

 

 
 
 

I1b Ekonomi 
Föredragande: Love 

 
- Tröjförsäljning, sålt för ⅔ av inköpt belopp.  
- Så gott som alla AMEE-poster bokförda.  
- Utgifter för kräftskiva landade på 4500 kr.  
- Konsumtion under hösten: 

- Vi har plats i budgeten för t.ex. kaffe och mer matigt fika under 
infotillfällen/sektionsmöten.  

 
Inför nästa möte: gå igenom budgetdokumentet och se över planerade och möjliga 
utgifter för sin budgetpost.  
 

I1c OMSiS 
Föredragande: Nicole 

 
Nästa möte Örebro 5-6 oktober. Nicole och Alexander representerar. Fråga om 
akutmedicin-undervisning inskickad.  
 
OMSiS årsmöte 23-24 november i Lund. 
Inför nästa möte: se över vilka som kan åka.  
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I1d Studentrepresentation 
Föredragande: William 

 
- Påminnelse att fylla i närvaro för sina tk/ag/k. 
- Arbetsgrupp för läkemedelsundervisning. 

- Beslut om tillsättning via slack i helgen.  
- Valberedning inför årsmöte.  

- Ingen formell utlysning krävs. Påminnelse via sociala medier inför 
nästa sektionsmöte.  
 

 
I1e Kommunikation 
Föredragande: Alexander  

 
- Återuppta stetoskoptävling. “Push” nr 2 planeras nu till helgen. 

Presenterande av vinnare sker på årsmötet, och om möjligt även utdelning av 
stetoskopet, men då det ska graveras inte säkert att det kommer hinnas 
med.  

- Kommande planer: 
- LS Diskussionsgrupp finns nu på FB. Annonserades på senaste 

sektionsmöte, men ej börjat bjuda in folk ännu. Uppdrag till hela 
styrelsen att bjuda in läkarstudenter, deadline söndag 29 september. 
Dela även på LS fb-sida, på KI Läkarstudenter och i Slack.  

- Bilder från Solvik länkats i Slack. Alla studreppar har fått sina egna bilder.  
 
 

I2 Styrelseutveckling 
Föredragande: Adele 

 
Projekt för utveckling av styrelsearbete.   
 
 

I3 Sjukhusvalet 
Föredragande: Hannah 
 

Torsdag 26 september kl. 16.30 - 17.30, Wangari (Widerströmska). Hannah 
samordnar och delegerar fika-planering via Slack.  
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Karin presenterar först, därefter v.b. ytterligare intro (Naima). Representanter från 
sjukhusen får 5 min var:  
SÖS: Filip (T6)  
HS: Naima/Capucine 
DS: William/Love 
KS: Nicole(/Alexander) 
Avsätt tid för allmänna frågor, därefter dela upp i salen för mer sjukhusspecifika 
frågor.   
 
Diskuterar lärdomar från vårens tillfälle, och gör en del modifieringar i programmet. 
Planerar att nu vara än mer transparent inför och i början av eventet kring vad det är 
tänkt att vara. Planerar att ha google-form för återkoppling, gärna med en 
länk/QR-kod så att de kan fylla i på plats.  
 
 

I4 Mötesdatum november/december  
Föredragande: Naima 

 
Kommer att ha förhinder både sektionsmöte 12 november samt styrelsemöte 3 
december. Flyttar styrelsemöte 3 dec till 2 dec  
 
 

I5 Kurs i Agile project management 
Föredragande: Adele 
 

Kommunikationsutskottet anordnar kurs i “agile project management” 4-6 oktober. 
Erbjudande om att en sektionsmedlem kan delta helt gratis. Sparsamt intresse i 
styrelsen, först till kvarn bland studentrepresentanter via Slack.  
 
 

I6 Mingel efter IPL-dag 
Föredragande: Adele  
 

Styrelsen informerad om inbjudan till avslutande mingel efter IPL-dagen 22 oktober.  
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Nästa möte  

N1 Datum, tid och plats för nästa möte  
 
Måndag 14 oktober kl. 17.00 
 

N2 Val fikaansvarig  
 
Naima  
 
Mötets avslutas 

Vice ordförande Capucine Delorme avslutade mötet kl. 20.02.  
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Vid protokollet 

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

 
 
 
 
--------------------------------------- 
Capucine Delorme, ordförande 
 
 
 
 
 
--------------------------------------- --------------------------------------- 
Hannah van Bunningen, justeringsperson Kimia Dianat, justeringsperson
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