
Protokoll
STYRELSEMÖTE #2

Datum: Tisdag 23 Februari 2021

Tid: Kl 17.00-20.00

Plats: Zoom

Närvarande:
Louisa Azizi
Isabela Möller
Zabih Aurfan
Ib Green-Petersen
Niki Khatibi
Carl-Emil Lim
Misha Amini
Isac Kopsch

Formalia

F1 Mötets öppnande
Ordförande Louisa Azizi öppnade mötet kl. 17.01.

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

F3 Val av mötets ordförande
Styrelsen beslutade:
att välja Louisa Azizi till mötesordförande.

F4 Val av mötets sekreterare
Styrelsen beslutade:
att välja Zabih Aurfan till mötessekreterare.

F5 Val av justeringsperson
Styrelsen beslutade:
att välja Niki Khatibi och Isac Kopsch till justeringspersoner.

F6 Anmälda förhinder
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Det noterades att Malin och Zabih inte kunde närvara under mötet.
Zabih tittar på inspelat möte och antecknar utifrån inspelningen.

F7 Adjungeringar
Alexander Klaréus, ordförande för MF

F8 Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutade:
att fastställa dagordningen utan förändringar.

F9 Föregående protokoll
Styrelsemötesprotokoll från Oktober 2020 läggs till handlingarna.

Diskussionsärenden

D1 Check-in
Alla i styrelsen mår bra och arbetet i LS går smidigt framåt.

D2 Presentation av ordförande i MF
Föredragande: Alexander Klaverius

- Alexander Klaréus, ordförande i Medicinska Föreningen, presenterar sig. Han
sitter med i konsistoriet och är med när rektorn fattar beslut. Alexander
Klaréus är i grunden psykologstudent och fyller snart 30 år. Han är öppen för
dialog och säger att han inte har någon lista på frågor/krav till LS utan
tvärtom är öppen för sådana från LS håll.

- Informerar om framtida kårhuset och dess betydelse för studenterna.
Ambitionen är att renoveringen ska ske med externa medel, men man har
endast lyckats samla in 18 av 30 miljoner.

- Informerar även om postcovid-events som ska vara redo att dra igång även
om restriktionerna släpper med kort varsel, och projekt “nystart” för att få
mer liv i utskotten och studentverksamhet i kårhuset. Tipsar även LS att
planera inför post-covid-event på i kårhuset.

- Informerar att LS kontaktperson är Dilaria Kaira.

D3 Information från ordförande
Föredragande: Louisa

- Carl-Emil och Malin har kommit överens om att Carl-Emil kommer vara
ansvarig för studentrepresentation i det nya 6 åriga läkarprogrammet.
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- Kursplan för basvetenskap 1 och 2 håller på att fastställas. På basvetenskap
1 har fadderverksamheten kommit med, och äldrekursare ska ha
“ansvarssamtal”.

D4 Aktivitetsplanen
- Ib har varit på OMSIS och påbörjat en lista med viktiga frågor som tas upp på

omsis.
- Isac vill standardisera och digitalisera återbetalning, vilket skulle underlätta

då man slipper spara fysiska originalkvitton. Detta jobb är på gång.
- Punkten om att ha kontakt och samarbete med övriga verksamheter har inte

påbörjats, så Louisa ska påbörja det arbetet och ta kontakt med övriga
verksamheter tills nästa styrelsemöte.

- Marknadsföring: Niki tycker att det har fungerat jättebra med tips från övriga
styrelsemedlemmar. Hemsidan är helt uppdaterad med allt från förra året.
Niki väntar på att kunna lägga in bilder på hemsidan, men även att få styr
med kalendern.

- Carl-Emil uppmanar alla att kontrollera att rapportsidan för
studentrepresentanterna uppdateras.

- Louisa och Carl-Emil ska diskutera hur man kan lägga upp
studentrepresentationen i det nya 6 åriga läkarprogrammet.

- Förslag från Louisa att vi hädanefter diskuterar aktivitetsplanen i slutet av
mötet.

- Generellt: många punkter har flyttats till pågående, vilket är positivt och ett
tecken på att arbetet i LS går stadigt framåt.

D5 Information om val av studentrepresentanter till arbetsgrupp för 6
åriga LP.
Föredragande: Carl-Emil

- 4 ansökanden till arbetsgrupper för implementering av basvetenskap 1 och
arbetsgrupp för kurswebbar har kommit in. Studentrepresentanter valdes för
dessa arbetsgrupper.

D6 Diskussion om arbetsgrupp för utvärdering av tillgång till tenta-facit
på Läkarprogrammet.

- Det togs upp i PN att studenter vill ha tillgång till tentafacit. PN vill att LS ska
kartlägga var det finns brister. En arbetsgrupp ska skapas inom styrelsen, och
Adele vill vara med som PN- representant, för att kartlägga detta. Målet med
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projektet är att alla kurser på läkarprogrammet på KI har tentafacit och att
dessa är publicerade på canvas.

- Louisa och Misha är intresserade av att engagera sig och arbeta med detta.
- Ett dokument över kurser och facit som kurserna publicerat för att

studenterna ska ha tillgång till det ska sammanställas.
- Detta arbete kan göras reklam för i LS allmänna kanal för att värva studenter

som är intresserade av att engagera sig, och det ska vara först till kvarn som
gäller. Arbetet kommer inte ge merit, men var meritgivande i ansökning till
studentrepresentation.

D7 Utvecklingsmöjligheter för sektionsmöten via zoom
Föredragande: Niki

- Hur kan vi fortsatt jobba med att fler närvarar på våra sektionsmöten och är
delaktiga under dessa - särskilt på zoom, när exempelvis fikastunds-mingel
och gruppdiskussioner går bort? Hur kan vi visa uppskattning gentemot
studentrepresentanter och locka fler studenter att engagera sig?

Tankar från styrelsen:

- Breakout-rooms för mingel? Någonting som kan ge studenter möjlighet att
visa sitt intresse, utbyta ideer och nätverka.

- Kan man utöver mingel också ha breakout-rooms för diskussionspunkterna
och på så sätt engagera fler deltagare under mötet.

- Mentimeter kan också vara ett bra verktyg för att fler studenter ska få bli
deltagande under mötet.

- Kahoot med roligt quiz kan ju också vara ett bra alternativ för att locka fler
studenter att komma, göra det roligare och ge utrymme för mingel/småprat
och nätverkande.

- Kan vi dela ut större priser till de som vinner ett quiz, eller till
studentrepresentanter som engagerat sig mycket.

- Kan vi skicka ut kuponger för fika till alla som deltar på sektionsmöten? Vi har
7000 kr till förfogande för sammanträdanden. Om det inte räcker, kan man
vända sig till sponsorer?

- Sammanfattning: vi bör ha breakout rooms för mingel, till exempel under
mötet efter tillsättning av studentrepresentanter, och även använda oss av
breakoutrooms för disskussioner. Mentimeter och kahoot kan också vara bra
verktyg. Ibland kan vi anordna quiz och då tilldela något större pris, kanske
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en kupong till middag, till den som vinner quizet och då även marknadsföra
sektionsmötet med detta.

D8 T2 inspring

- Inspring till T2. Inför vårens utlysning skulle det vara bra att vi får till ett
inspring till t2orna. Diskussion om vilka som kan vill vara med samt vilken
dag och tid. Preliminärt bestämdes att Niki och Louisa skulle vara med på
inspringet 10.30 den 3 Mars.

D9 Logga
- Det finns en regel på MF att sektionernas logga måste innehålla “Medicinska

Föreningen” på något vis. Efter Alexander Klaréus deltagande på mötet
framstår det som att detta inte är en brådskande fråga, men styrelsen är ändå
eniga om att vi bör redigera LS logga så att det blir korrekt.

- Ls själva har inte kompetensen att göra en ny logga, utan det är
kommunikationsutskottet som är ansvariga att erbjuda hjälp, så vi behöver
hjälp från kommunikationsutskottet.

- För att arbetet med alla Merch-punkter ska kunna påbörjas behöver loggan
bli klar snart, exempelvis för att kunna beställa tygpåsar, tröjor, kepsar mm.

- Det skulle vara bra med en ny logga som sammanfaller med start av det nya
6-åriga läkarprogrammet.

- Sammanfattning: om det behövs så skjuter vi på att inventera en ny logga,
men vi ska ändå försöka lösa det innan byte av styrelse. Vi får invänta svar
från mejlet som MF:s ordförande skickade till kommunikationsutskottet. Om
kommunikationsutskottet inte svarar försöker vi vända oss till Mathias
Holmberg för att se om han kan hjälpa oss.

D10 Deltagande under informationskvällen för sjukhusvalet
Föredragande: Misha

- Informationskvällen hålls den 3e mars kl 17:30, Misha bjuder in alla
styrelsemedlemmar som vill delta till informationskvällen. Han informerar att
mentimeter kommer användas under informationskvällen och att de
återkopplar om hur det gick senare.

D11 AMEE 2021
Föredragande: Misha och Isabela
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AMEE hålls online i år, och styrelsen diskuterade hur intresset ser ut att delta i
AMEE och hur viktigt/givande det kan vara för LS och KI. Året innan hölls det också
online och var som en virtuell “värld” där alla deltagare får göra sin egen avatar,
lyssna på föreläsare och försöka nätverka.

- Kan vi göra något “lan”-liknande av AMEE och vara på solvik.
- Kommer hållas 27 augusti-30 augusti.
- Tidigare år har budgeten varit 50 tusen för hela AMEE-eventet.
- Det kan vara viktigt att gå på AMEE trots att det är online för att det kan ha

ett symboliskt värde och visa på intresse, i andra fall kan det uppfattas som
så att studenterna inte är intresserade utan är mer ute efter att resa/festa.

- Styrelsen är eniga om att vi bör anmäla oss och delta i AMEE, men att vi inte
behöver delta på alla dagar och föreläsningar.

D12 Introduktionsinternatets arbetsgrupp

LS måste vara delaktig i arbetet, genom att ha en person med i arbetsgruppen som
kan vara kanal mellan introduktionsinternatets verksamhet och LS styrelsen.

- Det skulle vara en stor “grej” att vara med och påverka introduktionen för
läkarstudenter. Misha och Louisa är extra intresserade att vara med i
arbetsgruppen.

- Styrelsen önskar få en rolig del i introduktionsverksamheten, någonting mer
än bara en presentation. Exempel är till exempel en sittning.

D13 Diskussion inför kommande sektionsmöte och återkoppling till
föregående

Styrelsens tankar om föregående sektionsmöte:
- Misha och andra tyckte att Louisa skötte sig exemplariskt, och skötte

tidspassningen jättebra.
- Studenterna kan engageras mer, till exempel med hjälp av breakoutrooms

och med hjälp av menti.
- Ib tyckte att både informationspunkterna och rapportrundan gick smidigt.

Inför kommande sektionsmöte:
- Försöka aktivera mötesdeltagarna med hjälp av breakoutrooms och menti.
- En styrelsemedlem kan vara med i varje breakoutroom och vara något av en

moderator, men det är viktigt att det inte görs om till något seminarieliknande
sammanträdande för att inte avskräcka studenter att delta på mötet.
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- Vi bör uppmana sektionsmötets deltagare att ta på kameran, men inte ha det
som ett krav.

- Man kan ha en opionhämtningsrunda för att ge utrymme för
studentrepresentanter att till exempel säga “ dessa punkter kommer tas upp
kommande tk-möte, vad har ni för tankar om det?”. Detta behöver dock
göras effektivt.

- Rapportrundan är inte alltid så effektiv och det är inte alltid tydligt vilket syfte
rapportrundan fyller. Rapportrundan bör omformas för att göra rapportrundan
mer givande. Kan man ha en ny öppning till rapportrundan, till exempel att
inhämta opinion?

- Förslag Carl-Emil: studentrepresentanterna skickar i teams till Louisa vad de
har gått igenom under sina senaste möten och sedan tillåta Louisa
sammanfatta det under sektionsmötet.

- Det finns dock ett värde i att många kommer till tals under sektionsmötet.
Man kan försöka ändra syftet med rapportrundan så att det blir en tydlig
struktur med vad som förväntas sägas av en studentrepresentant under
rapportrundan, till exempel att de som har haft möte och har viktiga
studentfrågor att lyfta fram för att hämta opinion eller meddela övriga
studenter.

- Det kan vara bra att påminna studentrepresentanter att de kan mejla
styrelsen och få en egen punkt om det är något stort de vill diskutera och
hämta opinion om, så att det inte behöver tas upp under rapportrundan som
är mer tidsbegränsad.

Punkter som önskas vara med på kommande sektionsmöte:
- Informationspunkt om arbetsgruppen för utvärdering av tentafacit på

läkarprogrammet.
- “Utveckla rapportrundan för att förbättra inhämtning av studentopinion”

Diskussionspunkt om vad studentrepresentanterna tycker om rapportrundan.
Till den punkten kan det vara aktuellt att använda
breakoutrooms+mentimeter.

- En diskussionspunkt om frågor som studenterna tycker att Läkarsektionen
bör bedriva under året.

Valärenden

V1 Val av studentrepresentanter till arbetsgruppen för implementering
av basvetenskap 1.

Alva Cedermark och Gustav Axelsson valdes.
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V2 Val av studentrepresentanter till arbetsgruppen för kurswebbar på
6LP

Isabelle Åberg Wallin och Huin Muin Juin Mai valdes.

Val 3 Val av valberedning till utlysningen vårterminen 2021

Valberedningen kommer bestå av 3 personer som kommer gå igenom
ansökningarna från utlysningen. Valberedningen kommer att presentera ett förslag
för styrelsen på kandidater till respektive post.

Ib, Isac och Carl-Emil anmälde sig som frivilliga och valdes som valberedning för
utlysning av studentrepresentantsposter för vårterminen 2021.

Beslutsärenden

Inga beslutsärenden

Rapporter

Inga rapporter.

Informationsärenden

Inga informationsärenden

Nästa möte

N1 Datum, tid och plats för nästa möte
2021-02-23, 17:00, Zoom

Mötets avslutas

Ordförande Louisa Azizi avslutade mötet kl. 20.00.
Vid protokollet
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---------------------------------------
Zabih Aurfan, mötessekreterare

Justeras

--------------------------------------- ---------------------------------------
Niki Khatibi, justeringsperson Isac Kopsch, justeringsperson
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