
Protokoll
Styrelsemöte #6

Datum: 5 april 2022

Tid: 17:30

Plats: Zoom

Närvarande

Anna Johansen
Naixuan Pei
Ida Norberg

Gustav Axelsson
Isabell Åberg Wallin
Sara Kashash

Iraida Suditu
Tim Lindholm

Formalia

F1 Mötets öppnande
Ordförande Anna Johansen öppnade mötet kl. 17:35.

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 Tim Lindholm och Isabell Åberg Wallin till justeringspersoner.

F6 Anmälda förhinder
Hedieh Mohammadi.

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 #5 lades till handlingarna.

Informationsärenden

I1 Check-in
  Check-in på LS-arbete, belastning och vad som har gjorts sedan sist.
Föredragande: Styrelsen.

- Styrelsen mår bra, lite olika arbetsbörda på de olika terminerna just nu.

I2 Ordförande informerar
Föredragande: Anna.

- Anna har haft möte med McKinsey angående event för läkarstudenter.
- McKinsey bjuder in läkarstudenter till ett event på sitt kontor för

information kring karriärvägen en som läkare kan gå, som konsulter
och medarbetare på McKinsey.

- McKinsey efterfrågar input till relevanta punkter att ta upp med KI:s
läkarstudenter. Efterfrågar även marknadsföring av eventet via LS
kanaler.

- Förslag på datum presenteras.
- Möte med programledningen.

- Situation på T2.
- Klagomål från studenterna på T2 gällande kursen Basvetenskap

3. Studenterna har rapporterat en känsla av att det är
problematiskt att vara första kullen på nya programmet, och att
det finns en generell förbättringspotential på kursen.

- Malin och Hanna som är representanter för PK ska utforma en
plan för kommunikation mellan kurserna samt mellan studenter
och kursledning på 6-åriga programmet.

- Mer studentopinion efterfrågas. Plan för extra marknadsföring
av nästa sektionsmöte till T2.

- Generell fråga kring hur studenter upplever att kommunikation
med kursledning och hur opinion tas emot kommer tas upp på
nästa sektionsmöte.
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- Diskussion kring platsbristen på termin 7 i höst. Programledningen har
erbjudit platsgaranti till studenter vid uppehåll under höstterminen.
Några studenter har visat intresse, men fortsatt arbete krävs för att
problemet ska lösas.

I3 Merch
Information angående beställning av merch.
Föredragande: Iraida.

- Iraida informerar angående LS-merch som kommer att beställas.

Diskussionsärenden

D1 Rapportläge
Styrelsearbetet som genomförts och vad som dyker upp härnäst diskuteras.
Föredragande: Styrelsen.

- Naixuan:
- Rapport från Medicinska Bokhandelns närvararo under LS mingel.
- Parva scintilla medicorum. LS styrelse nominerade Carl-Emil Lim.

- Isabell:
- Arbete med valberedning, studentrepresentanter.
- Screening av studentrepresentantsposter bör göras framöver.

- Iraida:
- Merch, kommunikation med företaget beställning görs från.
- Studentrepresentant-sittning är på gång.

- Tim:
- Kommunikation med LS utskott. Det har gått bra.

- Sara:
- Planering inför AMEE.
- Planering inför OMSiS som hålls i Stockholm i april.

D2 OMSiS
Information om nästkommande OMSiS-möte som Stockholm ansvarar för att
hålla i. Frågor inför mötet besvaras.
Föredragande: Sara.

- Sara går igenom planering inför helgen.
- Frågor som skickats in från de andra läkarutbildningarna gås igenom och

besvaras.

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

lakarsektionen@medicinskaforeningen.se 3

mailto:lakarsektionen@medicinskaforeningen.se


- Ett förslag för LS på KI att kartlägga psykiskt välmående hos studenterna
efter pandemin, genom en enkät. Styrelsen anser detta vara ett bra förslag
och genomförande bör planeras till hösten.

D3 Möte med programledningen avseende nedläggningen av 5,5-åriga
programmet.
Föredragande: Ida och Gustav.

- Ida och Gustav rapporterar från möte med programledningen med avseende
de sista kullarna på 5,5-åriga läkarprogrammet.

- Programledningen undrar om studenter planerar att ta uppehåll under
studietiden.

- Enkät till berörda terminer förbereds av LS styrelse.
- Programledningen är lyhörda gällande att det krävs mer konkret information

gällande vad som händer om en student i de sista kullarna av någon
anledning behöver ta uppehåll eller blir spärrad. Planering fortgår kring hur
detta bäst kan visualiseras och presenteras på KI:s hemsida.

D4 Utökning av antalet studentrepresentanter i Arbetsgrupp:
Kurswebbar.
Föredragande: Isabell.

- Förslag att utöka antalet platser i arbetsgruppen för kurswebbar. Detta skulle
innebära att två personer väljs in under dagens val av studentrepresentanter.

- Se Beslutsärenden nedan.

Valärenden

V1 Val av studentrepresentanter för Övergångsorganisation (tidigare
Temakollegium 1+2).
Lediga platser: 1
Antal sökande: 16
Valberedningens förslag: Liva Herlenius

Styrelsen beslutar genom röstning:
att välja Julia Mellander till studentrepresentant för Övergångsorganisation (tidigare
Temakollegium 1+2).
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V2 Val av studentrepresentanter för Temakollegium 5: Klinisk medicin -
inriktning neuro sinne psyke.
Lediga platser: 2
Antal sökande: 12
Valberedningens förslag: Edvin Monemi, Ellinor Drakenward

Styrelsen beslutar genom röstning:
att välja Edvin Monemi till studentrepresentanter för Temakollegium 5: Klinisk
medicin - inriktning neuro sinnen psyke.
att välja Nora Khatibi till studentrepresentanter för Temakollegium 5: Klinisk medicin
- inriktning neuro sinnen psyke.

V3 Val av studentrepresentanter för Temakollegium 6: Klinisk medicin -
inriktning reproduktion.
Lediga platser: 3
Antal sökande: 10
Valberedningens förslag:  Maja Palebo, Sohaib Adem Osman, Alva Cedermark

Styrelsen beslutar genom röstning:
att välja Maja Palebo till studentrepresentant för Temakollegium 6: Klinisk medicin -
inriktning reproduktion.
att välja Sohaib Adem Osman till studentrepresentant för Temakollegium 6: Klinisk
medicin - inriktning reproduktion.
att välja Alva Cedermark till studentrepresentant för Temakollegium 6: Klinisk
medicin - inriktning reproduktion.

V4 Val av studentrepresentanter för Temakollegium 7: Hälsa i samhälle
och miljö.
Lediga platser: 1
Antal sökande: 8
Valberedningens förslag: John Westerberg

Styrelsen beslutar genom röstning:
att välja John Westerberg till studentrepresentant för Temakollegium 7: Hälsa i
Samhälle och miljö.

V5 Val av studentrepresentanter för Läkarprogrammets internationella
kommitté (LINK).
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Lediga platser: 1
Antal sökande: 25
Valberedningens förslag: Nora Khatibi

Styrelsen beslutar genom röstning:
att välja Maren Gerdes till studentrepresentant för Läkarprogrammets internationella
kommitté (LINK).

V6 Val av studentrepresentanter för Professionell utveckling (PU).
Lediga platser: 3
Antal sökande: 11
Valberedningens förslag: Natasha Olsson, Eric Ma, Nour Issa

Styrelsen beslutar genom röstning:
att välja Natasha Olsson till studentrepresentant för Professionell utveckling (PU).
att välja Thomas Shuhao Yu till studentrepresentant för Professionell utveckling
(PU).
att välja Lina Olofsson till studentrepresentant för Professionell utveckling (PU).

V7 Val av studentrepresentanter för Primärvård (PV).
Lediga platser: 1
Antal sökande: 7
Valberedningens förslag: Thomas Shuhao Yu

Styrelsen beslutar genom röstning:
att välja Nour Issa till studentrepresentant för Primärvård (PV)

V8 Val av studentrepresentanter för Prov- och intervjubaserat urval till
Läkarprogrammet (PIL).
Lediga platser: 1
Antal sökande: 19
Valberedningens förslag: Sara Kashash*

Styrelsen beslutar genom röstning:
att välja Sara Kashash till studentrepresentant för Prov- och intervjubaserat urval till
Läkarprogrammet (PIL).

V9 Val av studentrepresentanter för Curriculumkommittén.
Lediga platser: 1
Antal sökande: 9
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Valberedningens förslag: Julia Reinius

Styrelsen beslutar genom röstning:
att välja Julia Reinius till studentrepresentant för Curriculumkommittén.

V10 Val av studentrepresentanter för Arbetsgrupp: Struktur och
samordning (VIL).
Lediga platser: 1
Antal sökande: 4
Valberedningens förslag: Robert Sandberg

Styrelsen beslutar genom röstning:
att välja Robert Sandberg till studentrepresentant för Arbetsgrupp: Struktur och
samordning (VIL).

V11 Val av studentrepresentanter för Arbetsgrupp:
Läkemedelsundervisning.
Lediga platser: 0
Antal sökande: 6
Valberedningens förslag: Anton Bagher Edlund

Styrelsen beslutar genom röstning:
att välja Anton Bagher Edlund till studentrepresentant för Arbetsgrupp:
Läkemedelsundervisning.

V12 Val av studentrepresentanter för Arbetsgrupp: Avveckling av
5,5-åriga läkarprogrammet.
Lediga platser: 1
Antal sökande: 6
Valberedningens förslag: Nour Issa

Styrelsen beslutar genom röstning:
att välja Ellinor Drakenward till studentrepresentant för Arbetsgrupp: Avveckling av
5,5-åriga läkarprogrammet.

V13 Val av studentrepresentanter för Arbetsgrupp: Kurswebbar.
Lediga platser: 2
Antal sökande: 5
Valberedningens förslag: Jonas Arani

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

lakarsektionen@medicinskaforeningen.se 7

mailto:lakarsektionen@medicinskaforeningen.se


Styrelsen beslutar genom röstning:
att välja Jonas Arani till studentrepresentant för Arbetsgrupp: Kurswebbar.
att välja Ludvig Svensson till studentrepresentant för Arbetsgrupp: Kurswebbar.

V14 Val av studentrepresentanter för Programrådet (PR).
Lediga platser: 1
Antal sökande: 6
Valberedningens förslag: Nabeel Aziz

Styrelsen beslutar genom röstning:
att välja Nabeel Aziz till studentrepresentant för Programrådet (PR).

V15 Val av studentrepresentanter för Utbildningsnämnden (UN).
Lediga platser: 1
Antal sökande: 2
Valberedningens förslag: Karl Karlshammar

Styrelsen beslutar genom röstning:
att välja Karl Karlshammar till studentrepresentant för Utbildningsnämnden (UN).

* Sara Kashash anmälde jäv och deltog varken i diskussion, omröstning eller val.

Beslutsärenden

B1 Utökning av antalet studentrepresentanter i Arbetsgrupp:
Kurswebbar.

Styrelsen beslutar genom röstning:
att utöka antalet platser i arbetsgruppen för kurswebbar, och därmed välja in två
nya studentrepresentanter till arbetsgruppen.

Rapporter

Nästa möten

Sektionsmöte 7 april kl. 17:30.

Styrelsemöte 19 april kl. 17:30.
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Mötets avslutande

Mötesordförande Anna Johansen avslutade mötet kl. 20:20.

Vid protokollet

______________________________

Ida Norberg, mötessekreterare

Justeras

______________________________

Anna Johansen, mötesordförande

_______________________________

Isabell Åberg Wallin, justerare

______________________________

Tim Lindholm, justerare
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