
Protokoll
Styrelsemöte #11

Datum: 11 Oktober 2022

Tid: 18:00

Plats: Hus75

Närvarande

Anna Johansen
Naixuan Pei
Gustav Axelsson
Isabell Åberg Wallin
Sara Kashash
Iraida Suditu

Formalia

F1 Mötets öppnande
Ordförande Anna Johansen öppnade mötet kl 18:00

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 Gustav Axelsson till mötessekreterare.

F5 Val av justeringsperson
Styrelsen beslutade:
att välja Naixuan Pei och Iraida Suditu till justeringspersoner.

F6 Anmälda förhinder
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Tim Lindholm
Hedieh Mohammadi
Ida Norberg

F7 Anmälda adjungeringar
Inga adjungeringar.

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

F9 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte #10 lades till handlingarna.

Informationsärenden

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

- Styrelsen har haft fullt upp med VFU och tentaplugg. Sara var på OMSIS i
Linköping under helgen.

I2 Ordförande informerar
Föredragande: Anna.

- Mejl med förslag från Universitetskanslerämbetet (UKÄ) till LS att låta
studenter vara med som personal på ett av deras event. Ingen från styrelsen
har möjlighet att delta pga tidsbrist.

- Lika-behandlingsnämnden (LBN) mejlade om att organisera ett online-event
om medicin och jämlikhet. Skickas vidare till partnerskapsprogrammet.

- CHaSE kan marknadsföras på LS sociala medier.
- LINK:s nya arbete om breddat deltagande för utbyte kan vara en info-punkt

på ett kommande sektionsmöte samt information om detta kan publiceras på
LS sociala medier.

- Förslag för ny statistik för LINK, bland annat hur många av de som får
godkänt utbyte faktiskt kommer iväg till sitt utbyte. Det har förekommit
mycket administrativt krångel kring utbyte åtminstone under tidiga terminer.

- Utbildningsrådet utlyser en studentrepresentant till KI:s stipendienämnd den
28e oktober. Ingen i styrelsen har möjlighet att delta.
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- Medlemsfråga via mejl om förslag att strukturera läkarprogrammet med
kandidatexamen och masterexamen. Tas vidare till studentrepresentanter i
programkollegiet och till OMSIS.

- Studentrepresentanter sökes till arbetsgrupp för ny utformning av IPL. Mejlas
till studentrepresentanterna i IPL.

- Information om FUM har varit en info-punkt på senaste sektionsmötet.
Information om FUM kan publiceras på LS instagram.

- Nomineringar till Mäster har öppnat. Styrelsen diskuterar och enas om
potentiell nominering.

- SLS KUF har mejlat om att be LS att marknadsföra priserna Columna och
Rösten i LS sociala medier. Styrelsen godkänner att marknadsföra det.

I3 Studentrepresentantutlysning
Föredragande: Isabell och Gustav

- Utlysningen har försenats något pga av sjukdom i MF:s kårexpedition och
kommer därför även förlängas.

- Studentrepresentantansvariga söker 3 personer som kan vara med i
valberedningen för höstens utlysning. Beslut kommer förhoppningsvis fattas
29 oktober på förmiddagen, för att sedan tillkänna ges dagen efter
resepektive på sektionsmötet veckan efter.

- Valberedningen för terminens studentrepresentantutlysning fastställs. Består
av Sara Kasash, Ida Norberg och Iraida Suditu.

I4 Rapport från OMSiS
Föregående helg ägde OMSiS rum i Linköping. Sara var på plats och
rapporterar till styrelsen vad som diskuterades.
Föredragande: Sara

- OMSIS i Linköping under senaste helgen.
- Fick rundvisning av Linköpings lokaler och var på restaurang.
- Spelade Lasertag som social-aktivitet.
- Anatomiundervisningsupplägget i Göteborg och Uppsala är väldigt likt den

på KI. Linköping har ett upplägg som liknar det gamla läkarprogrammet på
KI.

- Flera andra lärosäten använder sig av Osmosis som läranderesurs. Driva på
KIB att införa Osmosis även på KI.

- I Lund finns det en fråga i alla kursers kursutvärderingar om mental hälsa
under kursen. På det sättet har programmet kunnat kartlägga vilka kurser
som är mer stressiga och när de är som mest stressiga. Förslag att styrelsen
skulle kontakta kursutvärderingsenheten om att införa detta även på KI.
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- På grund av att Örebro har ekonomiska problem kommer de inte kunna
arrangera nästa OMSIS. Vidare diskussion inom OMSiS angående lösningar
på detta problem

- Generalsekreterare-posten i OMSIS kommer att bli ledig. Denna post kan
såsmåningom att marknadsföras för LS-studentrepresentanter.

- I Lund har de en app där handledaren kan fylla i studentens
kompetenskriterier efter VFU. Appen skulle kunna presenteras i PN.

Diskussionsärenden

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

- Uppdelning av inspektion för intyg av studentrepresentanter som ber om
godkännande av merit. Varje styrelsemedlem kommer att ha ansvar för sina
temakollegier.

D2 Sjukhusvalsinformationskväll, termin 3.
Föredragande: Iraida

- Lokalbokning behöver justeras. Prövar att även boka
Samuelssonsalen. Om inte det fungerar prövas Eva & Georg Klein
salen.

- Budget för fika diskuteras. Kaffe, havrekakor, chokladbollar, gifflar och
annat småfika.

D3 Tacksittning studentrepresentanter.
Information om tacksittningen.
Föredragande: Iraida

- Planering inför den 12e november.
- Mat: Isabell och Anna
- Pynt- och inventeringsansvar: Sara och Naixuan
- Städningsansvar: Gustav och Hedieh
- Toastmasters: Iraida och Ida
- Vin och dryck: Tim
- Eventuell avgift kan behöva fastställas efter samtal med Tim.
- Sista anmälningsdag kommer vara 3e november.
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D4 Utvärdering av “Att göra” i teams.
Styrelsen har provat ett nytt system för att-göra-listor. Utvärdering av detta
sedan föregående styrelsemöte.
Föredragande: Isabell

- Alla är mycket nöjda. Framför allt bra att allting nu finns på samma plattform.

D5 Rapport AMEE
Representanter från styrelsen har blivit inbjudna till Programnämndens möte
för att presentera resan till Lyon och AMEE 2022.
Föredragande: Sara

- 24e oktober hålls PN:s möte. LS styrelse får en halvtimme att presentera
AMEE 2022. 16:30 till 17:00 föreslås som tid av LS styrelse. Närvarande
kommer att vara Sara, Anna och Ida.

D6 Omtentatillfälle T11
I nuläget är det inplanerat att omtentan för IST ska hållas en vecka efter
examen.

- Styrelsemedlemmar från LS kommer att ha ett möte med
studentrepresentanterna i PN.

D7 Fika-ansvar
5 tillfällen kvar att ansvara för fika till möten.

- Styrelsemöte 1/11 ansvarar Iraida för fika.
- Sektionsmöte 3/11 ansvarar Sara och Hedieh för fika.
- Styrelsemöte 15/11 ansvarar Ida för fika.
- Sektionsmöte 24/11 ansvarar Tim för fika.
- Årsmöte 1/12 ansvarar Gustav, Sara och Iraida för pizza.

Valärenden

Beslutsärenden

Rapporter

Nästa möten

Styrelsemöte 1/11

Sektionsmöte 3/11

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

lakarsektionen@medicinskaforeningen.se 5

mailto:lakarsektionen@medicinskaforeningen.se


Mötets avslutande

Mötesordförande Anna Johansen avslutade mötet kl. 20:49

Vid protokollet

______________________________

Gustav Axelsson, mötessekreterare

Justeras

______________________________

Anna Johansen, mötesordförande

_______________________________

Iraida Suditu, justerare

_______________________________

Naixuan Pei, justerare
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