
   

Protokoll 
STYRELSEMÖTE  

 

Datum : Måndag 14 Oktober 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 
Ledamot Love Strandberg öppnade mötet kl. 17.00. 

 
F2 Mötets behöriga utlysande  

Styrelsen beslutade: 
att anse dagens möte behörigt utlyst. 
 

F3 Val av mötets ordförande  
Styrelsen beslutade: 
att välja Love Strandberg 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 till Nicole Laszlo justerare. 

 
F6 Anmälda förhinder 

Inga anmälda förhinder.  
 
F7 Adjungeringar 

Inga adjungerade.  
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F8 Fastställande av dagordning  
Styrelsen beslutade: 
att fastställa dagordningen med tillägg av punkterna:  
D6 MF Valberedning/valkommittée 
D7 Canvas-utbildning 
I7 KI Olympics    

 
 
F9 Föregående protokoll 

Styrelsen beslutade: 
att lägga protokoll från 2019-09-24 till handlingarna. 

 
 
Valärenden 
Inga valärenden.  
 

 
Diskussionsärenden 
 

D1 Styrelseutveckling 
Föredragande: Love 

 
Återkoppling kring projekt för utveckling av styrelsearbetet.  
 
 

D2 Ekonomiöversikt 
Föredragande: Love 

 
Presentation av budgetläge som är mycket gott. Presentation av de planer och 
önskemål som respektive ansvarig ämnar använda resterande pengar på inför 
årsslutet.  
 
Event/PR: 

- Julmingel med lärare/glöggmingel för studentrepresentanter efter årsmötet.  
- Fika vid T5-info.  
- Information i Jöns Jacob inför studentrepresentant-utlysing, bjuda på kaffe.  
- Pennor + ev annan gåva till studentrepresentanter att dela ut vid t.ex. 

utbildningskväll.  
- PR på facebook. 
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Sammanträdesutgifter: 
- Teambuildingaktivitet/avslutningsmiddag för styrelsen.  
- Utvidgat/mer matigt fika samt kaffe på sektionsmötena.  

 
 

D3 Uppföljning sjukhusvalet  
Föredragande: Hannah  
 

Generellt bättre än tillfället i februari, tydligare syfte och budskap med kvällen. 
Positivt att Karin var där som representant för programmet. Dålig respons på 
feedbackformuläret, men de som svarat var generellt sett nöjda.  
 
Lärdomar inför VT 2020:  

- Boka större sal.  
- Försök att gå ut med information längre tid i förväg.  

 
 

D4 Uppföljning T1- och T2-info.  
Föredragande: Hannah  
 

Höll info-föreläsning för T1, skrev i T2:s facebookgrupp kvällen innan och flaggade 
för att vi skulle finnas på plats. Bjöd på frukt, godis och kaffe. Delade ut tygpåsar 
och sålde tröjor. Mycket god respons - många som var intresserade.  
 
Lärdomar inför VT2020:  

- Svårt att hitta datum som fungerar för både T1 och T2.  
- Underskattat mängden fika, klasserna blir fler och fler för varje termin.  

 
 

D5 Höstens utlysning 
Föredragande: William 
 

- Tillsättande av nya studentrepresentanter 
Grupp som går igenom ansökningar och lägger fram förslag till styrelsemöte 
31 oktober: William, Naima, Kimia, Love (ev på länk), (Capucine).  

- Utbildningskväll 5 november: Capucine, Hannah, Kimia, William närvarar. 
Alexander ansvarar för information och koordinering av fototillfälle. Love 
samordnar ev Canvas-utbildning i samband med detta.  
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- Marknadsföring 
- Köp reklam på facebook - Alexander ansvarar.  
- Info och kaffe i Jöns Jacob - Hannah och Capucine.  

 
 

D6 MF Valberedning/valkommittée 
Föredragande: Alexander 
 

Alexander lämnar ifrån sig posten i MF:s valberedning/valkommittée. Inget krav att 
LS måste ha en representant, men vore önskvärt då denna får insikt i tillsättandet av 
alla högre poster inom MF under det kommande året. Ingen i styrelsen intresserad 
att ta över. Beslut att sondera efter intresse bland sektionsmedlemmar på 
kommande sektionsmöte.  
 
 

D7 Canvas-utbildning  
Föredragande: Love 

 
Canvas nu implementerat i så gott som alla kurser. Studentmallen finns, men följs 
ej. Önskvärt att LS vidtar arbetet i att följa upp att mallen följs via utbildning av 
studentrepresentanter i alla temakollegier, som kan återkoppla möjligheter till 
förbättring till kursansvariga. Föreslås att alla studentrepresentanter bjuds in till 
utbildningstillfälle, förslagsvis i samband med annan aktivitet (sektionsmöte eller 
utbildningskväll).  
  
 
Beslutsärenden 
Inga beslutsärenden.  
 
 
 
Rapporter  
 

R1 Rapport från PN 
Föredragande: William  

 
Rapport från PN 14 oktober.  
Innehåll protokollförs ej då PN:s protokoll vid tidpunkt för mötet ej är justerat.  
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Informationsrunda  
 

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

 
Hannah:  

- Medverkat på KI olympics. 
- Möte med studentombud. 
- T1/T2-info. 

 
Alexander: 

- Inget att rapportera.   
 
Capucine: 

- Hög arbetsbelastning med 
projektgruppen 6LP.  

- T1/T2-info.  
 
Adele: 

- Lärandemåls-enkät.  
- Mail och admin.   

 
Nicole: 

- NatGu och OMSiS.  

 
Kimia: 

- Plan för Hippocampus.  
- Arbete med hemsidan.  
- T1/T2-info 

 
Naima: 

- Protokoll och admin.  
- T1/T2-info.  
- Arbete med hemsidan.  

 
Love: 

- Lärandemåls-enkät.  
- Arbete med hemsidan.   

 
William: 

- Koordinerat studreputlysning.  
- Lärandemåls-enkät. 

 
 

 
I1b Ekonomi 
Föredragande: Love 

 
Påminnelse om att lämna in kvitton för AMEE-flygresor.  
 

I1c OMSiS 
Föredragande: Nicole, Alexander  

 
Rapport från möten i Örebro 3-6 oktober.  
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NatGu: 
Skralt program, ej så mycket konkreta diskussioner kring lösningar. Nästa år bör 
den som åker även medverka på något förmöte då det mesta av arbetet sker.  
 

- 6-åriga LP, presentation av UKÄ. Diskussion om tillsättandet av 
studentrepresentanter som skall medverka under processen under våren 
2020 där bedömning om fortsatt examensrätt skall ges till respektive lärosäte 
utifrån sitt planerade sexåriga program.  

- Diskussion vidare på OMSiS hur dessa skall tillsättas. Beslut att alla 
lärosäten väljer en studentrepresentant som skickas till OMSiS centralt 
senast 23 oktober. OMSiS meddelar UKÄ i början av november.  

- Fokusgrupp för utlysning för posten under kommande veckan: 
Love, Capucine och Nicole.  

- Psykisk ohälsa bland läkarstudenter, paneldebatt. Konstaterades att de flesta 
lärosäten ej är så aktiva i arbete kring detta ämne, Örebro utmärkande som 
har ett flertal projekt. Från moderator föreslogs att studenter inkommer med 
en “önskelista” om vilket arbete som bör fokuseras på:  

- Vidare arbete på OMSiS utifrån debatten, sammanställt lista enligt 
önskemål. Skall inkomma med ev. kommentarer senast 24 oktober.  

 
Inför NatGu/OMSiS 2020:  

- Fördelaktigt om student(er) kan åka på förmöten till NatGu.  
- Fördelaktigt att student(er) kan medverka på både NatGu och efterföljande 

OMSiS.  
 
 
OMSiS, utöver ovanstående punkter diskuterades även:  

- Akutsjukvårdsplacering. De flesta lärosäten har motsvarande KI:s modell med 
AVA/Akuten-placering under internmedicin, och möjlighet till någon form av 
självvald kurs/moment under senare termin. Inget annat lärosäte har 
placering på närakuter eller motsvarande, flera andra har KUA/KUM eller 
motsvarande. Generell uppfattning om att akutsjukvård kommer att ges 
större utrymme i 6-åriga LP på lärosätena.  

- Kunskapsprov på T9 (Lund). I 6-åriga LP planeras ett kunskapsprov mot 
slutet av utbildningen som skall ge studenter tid och chans att fånga upp 
saker som missats och fylla eventuella luckor innan utbildningen är slut. 
Liknande koncept planeras på flertal andra lärosäten (däribland KI), med olika 
tankar om huruvida momentet bör vara examinerande eller ej.  
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- Betygssystem. Göteborg och Uppsala lyfte frågan ang. graderade betyg. 
Detta planeras i nuläget ej i realitet på något lärosäte.  

 
 
Nästa OMSiS 23-24 november i Lund.  
Capucine + Alexander/William/(Nicole) åker.  
 

I1d Närvaro studentrepresentanter 
Föredragande: William 

 
- Påminnelse om att hålla koll på närvaro i sina respektive grupper.  
- Lyfter att vi behöver utforma praxis för hur vi gör med mindre utlysningar som 

behöver utföras på kort varsel.  
- Ansökan till valberedning ligger ute t.o.m. onsdag kväll. De som ej planerar 

att söka post i styrelsen inför 2020 uppmanas att söka.   
- Förslag att ansvar för att följa upp och påminna studentrepresentanter i de 

grupper man har ansvar för när det gäller  
- Rapport inför sektionsmöten/rapport i google docs 
- Inventering inför utlysning vår/höst  

 
 

I1e Kommunikation 
Föredragande: Alexander  

 
- Facebook-diskussionsgrupp igång och fungerar hittills bra. Föreslås att 

sekretessinställningar ändras så att moderatorer godkänner inläggen.  
- Stetoskop-tävling. Vill presentera vinnaren på årsmötet. Föreslås att styrelsen 

utser vinnare internt ca 2v i förväg, så att stetoskopet hinner levereras. 
Alexander kontaktar Medistore för info om leveranstid.  

- Köp facebook-reklam i samband med höstens utlysning.  
 
 

I2 Äskan 2020  
Föredragande: Love 

 
Äskan ska in till MF i november, Love sammanställer. Skall ha möte med 
studiesociala projekt inför detta. För att underlätta i sammanställningen önskas hjälp 
från styrelsen med formulering av motivering kring följande budgetposter: 
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- Event/Sociala samarbeten  (Hannah/Naima) 
- PR/Marknadsföring  (Alexander/Capucine)  
- OMSiS (Nationella samarbeten)  (Nicole) 
- AMEE  (Kimia)  
- Utbildningskvällar/studentutlysningar  (William)  

 
 

I3 Hippocampus 
Föredragande: Kimia 

 
Presentation utifrån stadgarna. Diskussion om projektets omfattning och förslag till 
arbetsgång. Kimia sammanställer till nästa styrelsemöte en mer detaljerad tidsplan 
för tillsättandet av priskommittéen (relaterat till PN mötestider) samt 
priskommittéens kommande arbete.  
Beslut på nästkommande styrelsemöte om huruvida det är görbart att fortsätta med 
projektet under pågående verksamhetsår.  
 
 

I4 Rapport från Utbildningsrådet  
Föredragande: Capucine 

 
Rapport från utbildningsrådet 25 september. På agendan: 

- Mäster (MF:s lärarpris).  
- Studentskyddsombud, väldigt oklart då situationen och konceptet förefaller 

väldigt olika i de olika sektionerna.  
- Medaljer för studentrepresentanter. Beslut om design och färger. Återigen 

diskussion gällande vilken tid av engagemang som skall gälla för att belönas 
med medalj. Olika önskemål i olika sektioner, MF:s styrelse önskar en 
kompromiss. Skall överlägga och återkomma i frågan.  

- Tidigarelägga höstterminen? Utredning kring möjligheter att påbörja 
höstterminen tidigare så att en kursfri period kan införas mellan höst- och 
vårtermin.  
 

Nästkommande Utbildningsråd sker 31 oktober i Flemingsberg.   
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I5 Enkät 
Föredragande: Love 

 
Uppdatering om enkäten om detaljerade lärandemål. Sedan förra styrelsemötet har 
intressegruppen sammanställt och skickat ut enkät. Beslut att köpa presentkort på 
Vårdväskan att lotta ut till svarande. 150 svar inkomna efter ett par dygn, bra 
spridning över terminerna.  
 

I6 Hemsidan 
Föredragande: Love  
 

Google docs för rapporter finns nu länkade i Slack samt i läsversion på hemsidan. 
Alla rapporterar i dessa istället för i Slack-kanalen efter möte.  
 
Love, Naima, Adele, Kimia och Hannah har påbörjat arbetet med genomgång och 
uppdatering av innehåll och struktur på hemsidan. 
 
 

I7 KI Olympics  
Föredragande: Hannah 

 
KI Olympics 5 oktober blev väldigt lyckat, de närvarande var väldigt nöjda. Finns 
förbättringspotential i organiserandet, men absolut något att vara med i under år 
2020. Hannah sammanställer en lathund för att underlätta LS engagemang i 
kommande arrangemang.  
 
 
Nästa möte  

N1 Datum, tid och plats för nästa möte  
 
Torsdag 17 oktober kl. 17.30 - Sektionsmöte 
Torsdag 31 oktober kl. 17.00 - Styrelsemöte  
 

N2 Val fikaansvarig  
 
Torsdag 17 oktober - Alexander  
 
Mötets avslutas 

Mötesordförande Love Strandberg avslutade mötet kl. 20.00.  
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Vid protokollet 

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

 
 
 
 
--------------------------------------- 
Love Strandberg, mötesordförande 
 
 
 
 
 
--------------------------------------- --------------------------------------- 
Hannah van Bunningen, justeringsperson Nicole Laszlo, justeringsperson
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