
Protokoll
Årsmöte

Datum: torsdag 19 December 2020

Tid: 17.30-20.30

Plats: zoom

Närvarande

Formalia

F1 Mötets öppnande
Ordförande Ib Green-Petersen öppnade mötet kl. 17.31.

F2 Mötets behöriga utlysande
Mötet beslutade:
att anse dagens möte behörigt utlyst.

F3 Val av mötets ordförande
Mötet beslutade:
att välja Love Strandberg till mötesordförande.

F4 Val av mötets sekreterare
Mötet beslutade:
att välja Carl-Johan Eriksson till mötessekreterare.

F5 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade:
att fastställa dagordningen med tillägg av V5, val av ny valberedning.

F6 Föregående protokoll
Mötet beslutade:
att lägga höstens protokoll till handlingarna.

F7 Val av justeringsperson
Mötet beslutade:
att välja Capucine Delorme och William Lindström till justerare.
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Informationsärenden

I1 Verksamhetsåret 2020
Föredragande: Ib Green-Petersen, Louisa Azizi, Carl-Johan Eriksson, Gonzalo
Aguyo, Abdulmalik Mahdi, Sarah Awad, Kimia Dianat, Isabela Möller

- Studentrepresentation
VT20 35 ansökningar, 10 nya unika studentrepresentanter. 62 poster tillsatta, 3
lediga poster. IDT/IST-gruppen avslutad.

HT20 29 ansökningar, 10 nya unika studentrepresentanter. 60 poster tillsatta, 4
lediga poster. Nya arbetsgrupper: Struktur och samordning VIL, studiestödjande
insatser. Ny kommitté: Curriculum Kommitté och en återupplivad kommitté i form av
VetU.
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De mest aktuella frågorna under verksamhetsåret har varit relaterade till Covid-19
pandemin. En fråga som kom upp väldigt tidigt var möjlighet att få resta VFU, i
början av året var det många studenter som var oroliga hur man skulle resta VFU
om man missade. Diskussionen har inte förts vidare under året, verkar som att
situationen var mer skrämmande än vad den påverkade.

Digitala examinationer har också varit väldigt aktuellt. Vissa studenter var kritiska till
hur examinationerna var upplagda i våras, LS framförde åsikterna till programmets
examinatorer. Vi gjorde även en stor och utförlig enkät om digital undervisning och
digitala examinationer. Tanken är att studenter ska kunna få överblick men även
stödmaterial till kursansvariga för att få lärdomar av pandemin och digital
undervisning.
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Det var enbart en examination som var på plats under våren vilket var IST
(Integrerad Sluttentamen). Valet att hålla examinationen på plats fick mycket kritik av
studenter, men programmet var fast beslutna att ha den på plats. Programmet
menade att det var viktigt att ha det på plats för att säkerställa högre rättssäkerhet
på examinationen. Genomförandet av tentamen var väldigt dåligt ansåg många
studenter. Det kom information under tentan vilka regler som skulle gälla, det var ny
form för frågor. Det var många saker med genomförande som studenterna ansåg
var undermåliga. Studenterna ansåg inte att tentan var rättssäker då reglerna för
tentan ändrades under tentamens gång. Tentan tillät inte studenterna att uppvisa sin
kunskap. Ib var väldigt engagerad i fråga tillsammans med Daniel Söderberg som
gick T11 i våras, tillsammans med några andra från T11 och andra representanter
från LS skrev de en skrivelse som de skickade till programledningen och
kursansvariga.

Platsbrist var ett stort problem i somras då studenter som tidigare blivit spärrade
men nu klarat sina rest-examen blev nekade att återuppta sina studier. KI hade
tidigare gått ut med otydlig information där det kunde tolkas som att man hade
platsgaranti. Platserna var uppfyllda, och KI hävdade att studenterna inte hade en
platsgaranti, många studenter blev väldigt besvikna. Det blev en stor fråga för LS
som skapade en arbetsgrupp där berörda studenter kunde bli ordentligt
representerade. Sen kom det till ett centralt beslut på KI (från rektor) som sa att
studenterna skulle få plats.

VT21-kullen har svåra förutsättningar då det gamla programmet kommer läggas ned
i takt med att det nya sexåriga läkarprogrammet kommer träda i kraft.
Konsekvenserna av att inte klara tentorna inom en snar tid efter första ordinarie
tillfället så skulle studenten förlora sin plats från programmet. Programmet beslutade
att ha extra stödinsatser för de studenterna och var i samband med det som
arbetsgruppen studiestödjande insatser skapades.

Programmet beslutade att alla tentamina ska vara på plats nu under höstterminen
vilket många studenter har varit kritiska mot. LS har diskuterat mycket med
programmet och tryckt på att det är många som vill ha distanstentor och att
programmet vid salstentor måste öka säkerheten. LS gick ut med en enkät som fick
väldigt god respons. Programmet har tagit det mer på allvar till följd av press från LS
och andra studenter. Centralt från KI så beslutade de att maxgräns för personer i en
sal är 50 personer som var en följd av påtryckningar från LS. Vidare har vissa kurser
extra omtentatillfällen.
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Sociala evenemang, blev ingen kräftskiva p.g.a. pandemin.

OMSiS har varit väldigt värdefullt under året som har gått för att förstå hur andra
program löst svåra frågor som har dykt upp under året, ofta relaterade till Covid-19.
OMSiS 2020
VT20

- Umeå var på plats
- April i Göteborg på distans

HT20 var allt på distans.

AMEE Styrelsen brukar åka iväg på en konferens för medicinsk pedagogik, men på
grund av pandemin så blev det en virtuell konferens som inte var lika givande som
den hade kunnat vara på plats. Flera studentrepresentanter fick delta då
programmet gav samma ekonomiska stöd som om det varit på plats men
kostnaden var avsevärt mindre.

Valärenden

Valberedningen berättar som processen med att ta fram ett förslag till en ny styrelse
samt upplyser om röstningsförfarandet som i första hand kommer att ske med
öppen acklamation. I de fall någon motsätter sig valberedningens förslag vid öppen
acklamation går förfarandet vidare till sluten votering via DirectPoll samt vid
anonyma google forms i fallet ledamöter. Enkel majoritet krävs för att bli invald till
någon av posterna i styrelsen.

V1 Val av ordförande
Mötet beslutade:
att fastställa röstlängden till 56 personer.

Kandidaturer inkomna i förväg till valberedningen:
Louisa Azizi
Valberedningens förslag:
Louisa Azizi

Mötet beslutade:
att välja Louisa Azizi till ordförande genom öppen acklamation.
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V2 Val av vice ordförande
Mötet beslutade:
att fastställa röstlängden till 56 personer.

Kandidaturer inkomna i förväg till valberedningen:
Isabela Möller
Ib Green-Petersen
Isac Kopsch
Misha Amini
Carl-Emil Lim
Zabih Aurfan
Malin Granbom Koski
Milan Pishnemaz

Ib Green-Petersen drog tillbaka sin kandidatur.
Isac Kopsch drog tillbaka sin kandidatur.
Misha Amini drog tillbaka sin kandidatur.
Carl-Emil Lim drog tillbaka sin kandidatur.
Zabih Aurfan drog tillbaka sin kandidatur.
Malin Granbom Koski drog tillbaka sin kandidatur.

Valberedningens förslag:
Isabela Möller

Mötet beslutade:
att välja Isabela Möller till vice ordförande genom öppen acklamation.

V3 Val av sekreterare
Mötet beslutade:
att fastställa röstlängden till 50 personer.

Kandidaturer inkomna i förväg till valberedningen:
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Zabih Aurfan
Carl-Emil Lim
Niki Khatibi
Jakob Berg
Misha Amini
Lukas Johannesson

Carl-Emil Lim drog tillbaka sin kandidatur.
Niki Khatibi drog tillbaka sin kandidatur.
Jakob Berg drog tillbaka sin kandidatur.
Misha Amini drog tillbaka sin kandidatur.
Lukas Johannesson drog tillbaka sin kandidatur.

Valberedningens förslag:
Zabih Aurfan

Mötet beslutade:
att välja Zabih Aurfan till sekreterare genom öppen acklamation.

V4 Val av ledamöter
Mötet beslutade:
att fastställa röstlängden till 49 personer.

Kandidaturer inkomna i förväg till valberedningen:
Ib Green-Petersen
Niki Khatibi
Isac Kopsch
Malin Granbom Koski
Hans Witzenhausen
Jakob Berg
Misha Amini
Carl-Emil Lim
Nabeel Aziz
Nita Dushi
Norah Hashem
Sara Kashash
Milan Pishnemaz

Jakob Berg drog tillbaka sin kandidatur.
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Valberedningens förslag:
Ib Green-Petersen
Niki Khatibi
Isac Kopsch
Malin Granbom Koski
Hans Witzenhausen

Mötet beslutade:
att välja Carl-Emil Lim, Ib Green-Petersen, Misha Amini, Malin Granbom
Koski, Niki Khatibi och Isac Kopsch till ledamöter genom sluten votering.

V5 Val av valberedning 2021

Golvkandidaturer:
Ib Green-Petersen
Sarah Awad
Abdulmalik Mahdi
Carl-Johan Eriksson

Mötet beslutade:
att välja Ib Green-Petersen, Sarah Awad, Abdulmalik Mahdi, Carl-Johan
Eriksson till valberedning år 2021 genom öppen acklamation.

Mötets avslutande

Mötesordförande Love Strandberg avslutade mötet 20:38.
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Vid protokollet

---------------------------------------
Carl-Johan Eriksson, mötessekreterare

Justeras

---------------------------------------
Love Strandberg, mötesordförande

--------------------------------------- ---------------------------------------
Capucine Delorme, justerare William Lindström, justerare
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