
Protokoll
Styrelsemöte #7

Datum: 19 april 2022

Tid: 17:30

Plats: Teams

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 17:34.

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 Naixuan Pei 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 med förändring att tidigarelägga punkt D8,
V1 och V2.

F9 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte #6 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 och har haft en härlig påskledighet!

I2 Ordförande informerar
Föredragande: Anna.

- Utbildningsråd torsdag 21/4. Anna eller Sara från styrelsen kommer att delta.
- Fotografering av studentrepresentanter och styrelsen bör ske under nästa

sektionsmöte. Bokning av kårfotografen ses över av Hedieh.
- PIL vill ha meddelande om vem som har blivit studentrepresentant. Gustav

har skickat detta till Daniel Andersson, men mailet vidarebefordras till PIL:s
mail.

- Nästa möte är sista styrelsemötet för terminen. Till dess ska
styrelseledamöterna reflektera kring terminen som har gått, och hur
styrelsearbetet kan förfinas till nästa termin.

Diskussionsärenden

D1 Rapportläge
Styrelsemedlemmarna berättar vad som har gjorts sedan senaste mötet, och
vad som planeras att göras framöver.
Föredragande: Styrelsen.

- Ida:
- Enkät kring studenter på termin 3 och 4:s upplevelse av möjlighet till

uppehåll under studietiden.
- Vilka kanaler kan denna kommuniceras ut?

- Möjligtvis att be om att få 5 minuter under föreläsningstid
och sedan att programledningen mailar ut enkät.
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- Naixuan:
- Fortsatta diskussioner med Medicinska Bokhandeln.
- Diskussion med PK ang kommunikation mellan studenter och lärare på

kurser i 6-åriga läkarprogrammet.
- Iraida:

- Merch är beställt, kommer nu i veckan.
- Har börjat planera inför studentrepresentantsittningen.

- Gustav:
- Har mailat alla kollegium och kommittéer för att meddela vilka som är

invalda studentrepresentanter.
- Den sista studentrepresentantposten ska beslutas om idag.

- Sara:
- OMSiS-möte har hållits i Stockholm.
- Har börjat planera och ordna med AMEE-registrering.

- Ansökan om bidrag. Förra gången LS ansökte var det 7
styrelsemedlemmar som åkte på AMEE, detta år är det 9
styrelseledamöter. Hur mycket bidrag LS ska söka ses över av
Sara.

- Alla styrelsemedlemmar har nu ett konto på AMEE.
- Isabell:

- Arbetat med kurswebbar.
- Närvaro hos studentrepresentanter måste ses över framåt.

- Tim:
- Arbetet går bra! Har haft diverse möten och signerat kvitton.

D2 Event med McKinsey
McKinsey har meddelat nya förslag på datum för event.
Föredragande: Anna.

- McKinsey har föreslagit att eventet ska hållas i höst. Fortsatt konversation
med McKinsey om passande datum.

D3 Riktlinjer för studentrepresentation
Val av arbetsgrupp och diskussion kring utformandet av riktlinjer för
studentrepresentation.
Föredragande: Anna.

- Under senaste sektionsmötet inhämtades opinion kring huruvida
studentrepresentanter från 5,5-åriga programmet kan sitta i arbetsgrupper
och kollegium som främst berör 6-åriga läkarprogrammet och vice versa. Det
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var relativt unison opinion kring att någon form av kvotering bör gälla, men
med förbehållning att det inte alltid går att genomföra.

- Styrelsen utformar en arbetsgrupp som ska sätta upp riktlinjer kring hur
studentrepresentanter ska väljas och hur studentrepresentation ska bedrivas
framöver.

- Detta ska vara klart innan nästa utlysning av studentrepresentanter HT22
- Arbetsgruppen kommer att bestå av Gustav och Sara, möjligtvis Anna.

D4 Studentrepresentantsittning
Diskussion kring framtida sittning för studentrepresentanter.
Föredragande: Iraida.

- Preliminärt datum: 20 maj.
- Förslag att boka Gasquen.
- Ansvarsområden (beslut kommer att tas löpande)

- Huvudansvarig: Iraida
- Vice ansvarig:
- Dryckesansvarig: Tim

- bestämma pris på dryck.
- Matansvarig: Sara och Gustav

- Plockmat från Babel Deli. De har en förbestämd meny.
- Bestick-/dukningsansvarig (i samråd med mat):
- Toastmaster: Iraida och Ida
- Sånghäfte: Iraida
- Pyntansvarig: Anna och Naixuan
- Städansvarig: Naixuan
- Inventering:

- Intresseanmälan.
- Aktiviteter diskuteras.
- Intresseanmälan bör gå ut redan nästa vecka.
- Sittningen är till för de studentrepresentanter som har suttit senaste terminen,

inkluderat de studentrepresentanter som har avgått VT22.

D5 Sociala medier och anatomiundervisning.
Diskussion kring punkt från senaste sektionsmötet. Hur Läkarsektionens
styrelse ta detta vidare och vilka åtgärder behövs för att underlätta och hjälpa
våra studentrepresentanter?
Föredragande: Anna.
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- Under sektionsmötet uppkom en informationspunkt från PK kring att det har
uppkommit situationer där studenter inte har följt förhållningssätt kring
kommunikation om dissektionsundervisning.

- Diskussion kring hur en plats där studenter kan ventilera och diskutera
på ett bra sätt kan utformas.

- Under BV3 började studenterna med dissektion av huvud och hals,
vilket inte är optimalt. Kursledningen har tagit åt sig av kritik kring
detta, och det ska ändras till nästa termin.

- Fler kursråd för BV3 efterfrågas, tas vidare till programledningen.
- Tankar som kom upp under mötet:

- Kan förhållningsregler tas upp under
introduktionsverksamheten?

- Annan kommunikationskanal mellan tutorer och studenter än
sociala medier. Slack?

- Tydligare introduktion av kursledningen i samband med
dissektionsundervisningens start. Förhållningsregler bör gås
igenom noga.

D6 Dagordning nästa sektionsmöte
Förberedelser och utformning av terminens sista sektionsmöte.
Föredragande: Anna.

- OMSiS
- Tack till tidigare styrelsemedlemmar som tar examen.
- Studentrepresentantsittning. Marknadsföring.
- Presentera nya studentrepresentanter.
- Genomgång av kraven på att vara studentrepresentant. Gustav går igenom

detta framåt.
- Sammanfattning av terminen.
- Diskussionspunkter:

- Studenters hälsa under läkarutbildningen

D7 OMSiS
Rapport från senaste OMSiS-mötet.
Föredragande: Sara.

- OMSiS-mötet hölls senast i Stockholm. Sara och Ida närvarade och hade
många givande diskussioner med representanterna från respektive
läkarprogram.

- TBL (Team Based Learning).
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- Vissa lärosäten har PBL (Problem Based Learning)
- På KI anmärktes det på att diskussion mellan grupper inte var optimal.

- I Umeå implementeras en typ utav lottning, så att diskussion
mellan grupper uppmuntras. Mer information om detta
efterfrågas för eventuell diskussion kring upplägg hos oss.

- Vilodag efter tentamen.
- Lund och Linköping har ofta ca en veckas ledighet efter tentamen.

Detta på grund av att deras termin är förskjuten.
- Frågan har drivits i Göteborg tidigare, men ingen lösning har hittats.
- Orsaken till att detta är ett problem handlar om terminstider och CSN.

- Skillnad mellan vilket sjukhus som skriver tentamen.
- Inget annat lärosäte har detta som ett problem. Alla har gemensamt

studiematerial och gemensam examinator.
- Är detta något som kan ändras till 6-åriga programmet?

D8 Uppdatering av Teams-kanaler.
I och med studentrepresentantsvalet ska Teams-kanalerna för respektive
kollegium, kommitté och arbetsgrupp uppdateras med de nya
studentrepresentanterna.
Föredragande: Isabell och Gustav.

- Nya studentrepresentanter har valts in och andra har avgått.
Styrelsemedlemmarna ska nu uppdatera det fastnålade inlägget i respektive
Teams-kanal som en har ansvar för.

- Om studentrepresentanter inte har uppdaterat rapporten får detta gärna
påminnas om.

Valärenden

V1 Val av studentrepresentant till Arbetsgrupp: Kurswebbar.
Lediga poster: 1
Valberedningens förslag: Jennie Jiang.

Styrelsen beslutar genom röstning:
att välja Jennie Jiang till studentrepresentant för Arbetsgrupp: Kurswebbar.

V2 Val av studentrepresentant till arbetsgrupp för Temakollegium 3:
Klinisk medicin - inriktning internmedicin.
Denna post utlystes ej under studentrepresentantsutlysningen, utan tillkom i
efterhand. Därför har det inte inkommit några ansökningar till TK3 specifikt.
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Lediga platser: 1
Valberedningens förslag: Liva Herlenius.

Styrelsen beslutar genom röstning:
att välja Liva Herlenius till studentrepresentant för Temakollegium 3: Klinisk medicin
- inriktning internmedicin.

Nästa möten

10 maj kl. 17:30.

Mötets avslutande

Mötesordförande Anna Johansen avslutade mötet kl. 19:55.

Vid protokollet

______________________________

Ida Norberg, mötessekreterare

Justeras

______________________________

Anna Johansen, mötesordförande

_______________________________

Gustav Axelsson, justerare

_______________________________

Naixuan Pei, justerare
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