
Protokoll
Styrelsemöte #4

Datum: 1 mars 2022

Tid: 17:30

Plats: Zoom

Närvarande

Anna Johansen
Ida Norberg
Gustav Axelsson

Isabell Åberg Wallin
Hedieh Mohammadi
Sara Kashash

Iraida Suditu
Malin Granbom Koski
(I3)

Formalia

F1 Mötets öppnande
Ordförande Anna Johansen öppnade mötet kl 17:30.

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

F3 Val av mötets ordförande
Styrelsen beslutade:
att välja Anna Johansen till mötesordförande.

F4 Val av mötets sekreterare
Styrelsen beslutade:
att välja Ida Norberg till mötessekreterare.

F5 Val av justeringsperson
Styrelsen beslutade:
att välja Gustav Axelsson och Iraida Suditu till justeringspersoner.

F6 Anmälda förhinder
Tim Lindholm och Naixuan Pei.

F7 Anmälda adjungeringar
Inga adjungeringar.
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F8 Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutade:
att fastställa dagordningen utan förändringar.

F9 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte #3 lades till handlingarna.

Informationsärenden

I1 Check in
Check in på LS-arbete, belastning och vad styrelsemedlemmarna har fått gjort
sedan sist.
Föredragande: Styrelsen.

- Styrelsen mår bra, några har tenta snart och några har precis haft.

I2 Ordförande informerar
Föredragande: Anna.

- Arbetsgruppen för kurswebbar ska utökas med två nya
studentrepresentanter från termin 2.

- Samtalsforum kring avveckling av 5,5-åriga läkarprogrammet mellan 2
styrelsemedlemmar och programledningen ska upprättas. Ida och Gustav
som går termin 4 kommer vara kontaktpersoner från Läkarsektionen.

- Marie Dahlin och Ellinor Kenne vill vara med på ett kommande Sektionsmöte.
Styrelsen beslutar att bjuda in dem till nästkommande möte 7 april.

- Rapport från infopuben.
- Anna har träffat utbildningsministern som har varit på besök på KI.
- Anna och Naixuan har haft möte med MF-ordförande Alexander Klaréus för

genomgång av användning av MF:s lokaler.

I3 Presentation av utbildningsrådet.
Föredragande: Malin Granbom Koski.

- Malin berättar om Utbildningsrådet och vad de gör.
- Diskussion hur LS och Utbildningsrådet kan arbeta tillsammans. Bra forum

för att diskutera programöverskridande frågor.
- Delegering av utlysning av studentrepresentantsposter, gäller post inom CNS

som på läkarprogrammet ansvarar för utbildning på kursen
Neuro-sinnen-psyke på termin 9, samt SVK Neuroimmunologi, Neurokirurgi.
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I4 Rapport från OMSiS.
Sara har varit på OMSiS-möte och berättar om vad som har diskuterats.
Föredragande: Sara.

- Studentrepresentanter på gamla och nya läkarprogrammet.
- Verkar inte ha varit stora problem för de andra universiteten, vissa

saker liknande som på KI.
- Kan vara problematiskt att tillsätta studenter från både nya och gamla

läkarprogrammet.
- I Lund har de möten för alla kursrådsrepresentanter på alla terminer.

- Frånvaro och rester på VFU.
- De flesta program verkar inte ha något problem med detta alls. Rest

rapporteras vara väldigt enkelt och problemlöst att lösa på de andra
universiteten.

- Lund: Man får skriva upp sig på jourlista så att man kan resta på
kvällar och helger också.

- Det som skulle behövas på KI är ett “officiellt” sätt att lösa rester på
VFU.

- Övergång 5,5-åriga till 6-åriga läkarprogrammet.
- De andra universiteten ligger före KI i detta stadie. Många har lagt om

utbildningsplanen redan innan 6-åriga läkarprogrammet gick av
stapeln första gången.

- Strategier för att stödja studenter i svåra situationer som uppkommer under
VFU.

- Alla universitet uppger att de har bra resurser för att hantera detta.
- Ett universitets sektion har ett googleformulär som studenter kan fylla i

för att rapportera händelser.
- Lund hade mycket bra schema digitalt på time-edit. Alla studenter har en

personlig kod och får ett eget schema.
- Rapporten kommer att gås igenom även på sektionsmötet, och

temakolliegierepresentanter får ta med sig infon till respektive möte.

Diskussionsärenden

D1 Rapportläge
Styrelsemedlemmarna berättar vad som har hänt sedan senaste mötet och
vad som planeras att göras med tanke på aktivitetsplanen.
Föredragande: Styrelsen.
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- Hedieh har uppdaterat hemsidan: Styrelsen 2022. Kommer uppdateras igen
efter att styrelsen har fotograferats.

- Planering av marknadsföring för utlysningen pågår.
- Isabell och Gustav har arbetat med inventeringen av studentrepresentanter.
- Inspring för T5 på respektive sjukhus har planerats.

Huddinge och Solna: 10 mars.
- LS-mingel planeras vecka 11.
- Sara har varit på OMSiS-möte.
- Styrelsens aktivitetsplan gås igenom.

D2 Amphiox-games
Föredragande: Anna.

- LS har fått frågan att vara med och ha en station på Amphiox-games. Tyvärr
är majoriteten av styrelsen upptagna den dagen, så LS tackar nej.

D3 Diskussion kring ledighet under terminerna på läkarprogrammet.
Föredragande: Ida.

- Student har hört av sig och frågat hur diskussionen går angående ledighet
under terminer på KI. Ett exempel är att nästkommande kurs ofta börjar
direkt, dagen efter skriven tenta, vilket upplevs som tungt för många
studenter.

- Ex finns läkarprogram som har tentamen på torsdagar, ledigt på fredagar och
sedan börjar nästa kurs måndagen därpå. Dock kan det vara svårt med
lokalbokning.

- Förslag är håldag efter skriven tenta.
- Angående tentor som skrivs efter jullov: Detta har diskuterats tidigare, och

det finns flera orsaker till att det är så det ser ut på KI. Bland annat har det
med terminstider och CSN att göra.

- Förslag att inhämta information under nästa OMSiS-möte 9 april, och titta på
föregående OMSiS-protokoll.

D4 Intervju angående studentrepresentation.
Föredragande: Hedieh.

- Någon från styrelsen och någon/några studentrepresentanter som vill
representera LS på sociala medier inför studentrepresentant-utlysningen.
Styrelsen funderar på kandidater.

läkarsektionen
medicinska föreningen
nobels väg 10, campus solna
box 250
171 77 stockholm

lakarsektionen@medicinskaforeningen.se 4

mailto:lakarsektionen@medicinskaforeningen.se


D5 Utlysning av studentrepresentanter
Föredragande: Gustav och Isabell

- 16 poster kommer att utlysas.
- Utlysningen öppnar innan sektionsmötet 10 mars.

D6 Merchandise
Föredragande: Iraida

- Styrelsetröjor ska beställas.
- Mailutskick till alla LS-medlemmar som vill ha merch?

- Bindande formulär i sådana fall.
- Diskussion kring huruvida LS ska köpa in tygpåsar att ge bort vid

inspring. Offert inväntas.

D7 LS-mingel.
Föredragande: Iraida.

- Förslag 16 mars.
- Förslag att vara på klubbvåningen på MF.

Nästa möten

15 mars 17:30 på plats.

Mötets avslutande

Mötesordförande Anna Johansen avslutade mötet kl. 19:47

Vid protokollet

______________________________

Ida Norberg, mötessekreterare
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Justeras

______________________________

Anna Johansen, mötesordförande

_______________________________

Gustav Axelsson, justerare

_______________________________

Iraida Suditu, justerare
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