
   

Protokoll 
STYRELSEMÖTE #9 

 

Datum: onsdag 14 oktober 2020 

Tid: Kl 17.00-20.00 

Plats: Hus 75, campus Solna  

 

 

 

 

 

 

Närvarande: 
Ib Green-Petersen  
Louisa Azizi 
Sarah Awad 
Gonza Aguayo 
Isabela Möller  
Abdulmalik Mahdi 
Kimia Dianat 
Carl-Johan Eriksson 

 
Formalia 

 

F1 Mötets öppnande 
Ordförande Ib Green-Petersen öppnade mötet kl. 18.02. 

 
F2 Mötets behöriga utlysande  

Styrelsen beslutade: 
att  anse dagens möte behörigt utlyst. 
 

F3 Val av mötets ordförande  
Styrelsen beslutade: 
att  välja Ib Green-Petersen till mötesordförande. 

 
F4 Val av mötets sekreterare  

Styrelsen beslutade: 
att  välja Carl-Johan till mötessekreterare. 
 

F5 Val av justeringsperson  
Styrelsen beslutade: 
att  välja Gonza Aguayo och Abdulmalik Mahdi till  justerare. 

 
F6 Anmälda förhinder 

Det noterades inga anmälda förhinder. 
 
F7 Adjungeringar 

Inga adjungeringar.  
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F8 Fastställande av dagordning  
Styrelsen beslutade: 
att  fastställa dagordningen med eventuellt tillägg av en kort 

diskussionspunkt av Ib.   
 
F9 Föregående protokoll 

Granskades och lades till handlingarna 
Styrelsen beslutade: 
att  lägga samtliga protokoll från 2020 till handlingarna. 

 
 
Valärenden 
 
V1 Val av nya studentrepresentanter  

 
V1a Val av nya studentrepresentanter i PN  

 
Styrelsen beslutade: 
att välja följande personer till studentrepresentanter i PN 

PN  
Programnämnden:  Karolina Hanthe* 

 
*Louisa Azizi deltog inte i beslutet  

 
V1b Val av nya studentrepresentanter i PR  

 
Styrelsen beslutade: 
att välja följande personer till studentrepresentanter i PR 

PR  
Programrådet:  Louisa Azizi* 

 
*Louisa Azizi och Kimia Dianat deltog inte i beslutet  

 
V1c Val till poster i temakollegier, arbetsgrupper och kommittéer 

Valberedningen presenterade sina förslag till samtliga poster. 
Samtliga kandidater som inkommit med ansökningar och utlysta poster lyfts till 
diskussion i plenum. 
 

Styrelsen beslutade: 
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att godta valberedningens förslag för tillsättande av 
studentrepresentanter i temakollegier, arbetsgrupper och kommittéer. 

 
Temakollegier (TK)  
 

TK1+2 Elina Azizi, Jennifer Carlswärd* 
 

TK3 Niki Khatibi, Karolina Hanthe, Astrid Östholm  
 

TK5  Nabeel Aziz, Misha Amini  
 
TK6 Iraida Suditu  
 
TK7 Nicole Lajewska, Gustav Axelsson, Sharvari Seetharamar 

 
Arbetsgrupper  
 

SSI  Carl-Emil Lim  
  
Kommittéer  
 

LINK Carl-Johan Eriksson**  
 

VetU  Darya Aspromonti, Clara Kihlborg 
 

FUM  Hedieh Mohammadi  
 

IPL  Sam Holm  
 

PV Alba Thomasson, Norah Hashem  
 

 
* Louisa Azizi deltog inte i beslutet 
** Carl-Johan Eriksson deltog inte i beslutet 
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Diskussionsärenden 
 

D/I 1 Beslut kring kursplatser VT21  
Föredragande: Isabela 

Det är för många studenter på vissa terminer i förhållande till vad kurserna 
uppskattar att deras normala kapacitetstak är. I somras pressades kurserna 
ytterligare utan att ha fått tänka igenom det ordentligt. Förstagångsregistrerade har 
platsgaranti till kommande termin tillsammans med de som har beviljat 
studieuppehåll av särskilda skäl. KI vill inte säga nej till alla som inte fått plats. De 
som ska börja Termin 4 och Termin 5 kommer tillsammans bli ungefär 400 
studenter på termin 5 och 6. Det är alltså ungefär 200 personer med platsgaranti till 
våren för både termin 5 och termin 6. Det kommer vara personer som blir spärrade, 
frågan är hur många. Om alla som förväntas komma in på Termin 3 gör det kan 
fortfarande 13 utan platsgaranti också gör det.  
 
På termin 5 kommer förmodligen några fler kunna komma in även om de saknar 
platsgaranti.  
 
Med en prioriteringsordning hade det upplevts mer rättvist för de studenter som inte 
har platsgaranti. LS vill att alla studenter ska kunna få börja, men även att 
studiekvaliteten bibehålls.  
 
KI har gått ut med brev till alla studenter som KI inte vet om de vill återuppta sina 
studier på Läkarprogrammet om att det finns en platsgaranti. På termin 4 har de 
gått över till alternativa undervisningsmetoder med mer peer-learning.  
 
Det är en begränsning i antalet VFU-platser som inte går att lösa.  
 
Vad har styrelsen för tankar kring situationen? Blir det okej om de börjar med 
prioriteringsordningen? Börja jobba mer preventivt för HT21? Ett nytt 
kursplatsbeslut kommer behöva tas varje termin.  
 
Kurser på Läkarprogrammet blev tvingade att acceptera beslutet, måste lita på att 
de med insyn har rätt när de säger att det inte fungerar.  
 
I somras var det en annan situation då KI hade varit otydliga med kommunikationen 
men nu är det inte fallet. Studenter utan garanti saknar just garanti. KI ska inte ha 
skyldighet att sänka nivån på utbildningen för de studenter som slutför sina studier.  
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Utan prioriteringsordning så får alla studenter samma chans. Den gäller från och 
med igår enligt ett rektorsbeslut. Frågan är om Läkarprogrammet tänkt att man ska 
använda den för antagningen till våren. Frågan ligger hos PN om de vill använda 
den inför VT21. Deadline för att skicka in ansökan om återupptag är imorgon. Isabel 
Johnson som är studievägledare kan kontaktas för att höra eftervad som händer 
med prioriteringsordningen på Läkarprogrammet.  
 
Är styrelsen överens om att vi kan acceptera situationen om det finns en 
prioriteringsordning på plats? Styrelsen verkar vara överens om det.  
 

D2 Meljsystem   
Föredragande: Ib 

Ping Pong stänger om två veckor, då förlorar vi möjligheten att skicka massmail. 
Hur gör Marie? Hon kan inte. Skickar på Canvas. Ib pratade med Joachim Vist i 
våras, som behövde någon extra access för att eventuellt lösa problemet. 
Carl-Johan ringer IT imorgon och frågar. Läkarsektionen-kurs på Canvas? 
 

D3 Sektionsmöte 29/10 
Föredragande: Ib  

I - Presentation av nya studreppar och statistik  
I - Presentation av enkäten angående digitala examinationer  
I  -  OMSiS  
D - Studier under Corona 
 

D4 Smittspridning 
Föredragande: Ib  

Ingick under sektionsmötespunkten.  
 

D5 Infokväll sjukhusval  
Föredragande: Ib  

Fanns inte tid för denna punkt under mötet.  
 

D6 Frågor via mail Ib inte kan besvara 
Föredragande: Ib  

Ib kan inte besvara frågor som har kommit in efter förra sektionsmötet. Ib har inte 
kunnat svara på dem, antingen att vi svarar på de frågor vi kan under nästa 
sektionsmöte alternativt besvara mailen med att vi inte kan besvara frågorna.  
 
Beslutsärenden 
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Inga beslutsärenden.  
 
Rapporter  
 
Inga rapportärenden.  
 
Informationsärenden   
 

I1 Ekonomirapport  
Föredragande: Abdulmalik  

Malik har lämnat in äskan till skattmästaren. Nästan identiskt med tidigare års, 
fördubblat för tröjor, LÄSK och Med-SM. I övrigt är det identiskt med tidigare. 

I2 OMSiS 
Föredragande: Ib och Sarah 

Fanns inte tid för denna punkt under mötet.  
I3 Möte om basvetenskaplighet för Läkarprogram i Sverige 
Föredragande: Carl-Johan 

Fanns inte tid för denna punkt under mötet.  
 
 
Nästa möte  

N1 Datum, tid och plats för nästa möte  
5 november 17-20 via Zoom.  
 
Mötets avslutas 

Ordförande Ib Green-Petersen avslutade mötet kl. 20.00.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 
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--------------------------------------- 
Carl-Johan Eriksson, mötessekreterare 
 
 
Justeras 

 
 
 
--------------------------------------- 
Ib Green-Petersen, ordförande 
 
 
 
--------------------------------------- --------------------------------------- 
Gonza Aguayo, justeringsperson Abdulmalik Mahdi, justeringsperson
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