
Protokoll
STYRELSEMÖTE #11
Datum: Tisdag 12 Oktober 2021
Tid: Kl 17.00-20.00
Plats: Zoom

Närvarande:
Louisa Azizi
Isabella Möller
Zabih Aurfan
Ib Green-Petersen
Niki Khatibi
Carl-Emil Lim
Misha Amini
Malin Granbom Koski
Isak Kopsch
Formalia

F1 Mötets öppnande
Ordförande Louisa Azizi öppnade mötet kl. 17.35.

F2 Mötets behöriga utlysande
Styrelsen beslutade:
att anse dagens möte behörigt utlyst trots att dagordningen inte var
utskickad i tid.

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 Carl-Emil Lim och Isak Kopsch till  justerare.

F6 Anmälda förhinder
Det noterades att inga hade anmält förhinder.



F7 Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutade:
att fastställa dagordningen med enda punkt val av valberedning till
årsmötet.

Valärenden

Inga valärenden

INformationsärenden

I1 Omsis
Föredragande: Ib och Malin
Rapport från senaste OMSiS som anordnades av Umeå universitet lör 9/10.

- Diskussioner om att studenter i Göteborg önskar kunna tillgodoräkna
examensarbetet om man haft relevanta erfarenheten eller projekt innan det,
digital undervisning och återgång till campusundervisning samt om man ska
kunna byta mellan lärosäten i det 5,5-åriga programmet.

I2 Omsis
Föredragande: Ib
Nästkommande OMSiS hålls av Lunds universitet 4-5 december. Förmodligen
blir detta på plats enligt info som Ib fick nu i helgen. Fler som är intresserade av
att följa med till Lund den helgen?

I3 Omsis
Föredragande: Niki och Misha
Återkoppling om evenemanget "Kursplacering ht21 - infokväll för T3" som ägde rum
den 5/10. Bra uppslutning och aktivt deltagande med studenter som hade på
kameror och ställde många frågor.

Diskussionsärenden

D1 Läkarsektionens uppdrag gentemot studenter
Föredragande: Louisa
Läkarsektionens styrelse har under föregående och nuvarande
verksamhetsår lagt ned mycket tid och arbete på diskussioner med b.la.
programledningen för att föra studenternas talan i situationer som exempelvis spärr.
En diskussion om detta är något som faktiskt ingår i Läkarsektionens



arbetsuppdrag.

- Frågor om exempelvis extra omtentor är sådant som kan bli svårt för LS att ta
upp då rätt fråga måste hamna hos rätt person, LS får många frågor som inte
är LS uppgift eller kompetens.

D2 Sexåriga läkarprogrammet och dess antal omexaminationer
Föredragande: Louisa
Programledningen meddelade under ett möte med Louisa och Bela att BV1
endast kommer att ha en omtentamen, vilket planeras att vara en trend som ska
följa till BV2 och eventuellt BV3. Vad är Läkarsektionens ställningstagande till
detta?

- KI har redan nu på gamla läkarprogrammet minst antal om-examinationer,
men hur kommer det bli på de nya kurserna i det nya läkarprogrammet?

- Argument från deras håll är att inte en stor andel av de som skriver en tredje
tenta som klarar den ändå, så hur viktigt är det egentligen?

- För de nya kurserna skulle ett väldigt bra argument till en extra omtenta vara
att det är första gången kursen ges och det är som en testomgång också.

- En del i styrelsen tycker att man ska erbjudas minst 2 omtentatillfällen och
framförallt att det inte ska vara skillnad mellan vår och hösttermin hur många
tillfällen man har.

- Styrelsen enades om att antal om-examinationstillfällen är en fråga LS ska
driva. Ib, Louisa och Niki anmälde sig som ansvariga.

D3 Tacksittning för studentrepresentanter
Återkoppling på det arbete som gjorts inför sittningen och fortsatt planering.

- Misha skickade ut inbjudan i form av en enkät till 52 personer. Hittills har 17
svarat i enkäten att de kommer komma på sittningen men flera har antytt att
de vill komma.

- Preliminärt planeras maten runt 19.00 på lördagen.
- Angående budgeten: LÄSK afterschoolrundan resulterade i att det finns extra

pengar kvar att spendera på kommande sittning. Vi har endast 8 000 kronor,
varav vi använt 1400 kr av i budgeten för sociala aktiviteter. Alltså kommer
budgeten behöva begränsas till cirka 11000 kronor.

- Louisa och Niki ansvariga för mat.

D4 Läkemdelsundervisning
Föredragande: Louisa Azizi
En checkin för att Läkarsektionen ska vara uppdaterad kring arbetet med
läkemedelsundervisningen på KI med exempelvis checklistan och



arbetsgruppen.
- Förra terminen spreds denna lista till nuvarande termin 5. Ska man ta upp

denna lista på ett kommande sektionsmöte?
- Kommer tas upp på sektionsmöte för att kolla hur många som faktiskt känner

till listan.

D5 Diskussion inför kommande sektionsmöte
- Presentation av nya studentrepresentanter
- Rapport från omsis
- Mäster - Elinor Kenne
- Uppmana till användning av teams!

Beslutsärenden

Inga beslutsärenden.

Mötets avslutas

Ordförande Louisa Azizi avslutade mötet kl. 19.33.



Vid protokollet

---------------------------------------
Zabih Aurfan, mötessekreterare
Justeras

--------------------------------------- ---------------------------------------
Carl-Emil Lim, justeringsperson Isak Kopsch, justeringsperson


