
Protokoll
Styrelsemöte #13

Datum: 15 november 2022

Tid: 18:00

Plats: Hus75

Närvarande

Anna Johansen
Naixuan Pei
Ida Norberg

Gustav Axelsson
Isabell Åberg Wallin
Hedieh Mohammadi

Sara Kashash
Iraida Suditu
Tim Lindholm

Formalia

F1 Mötets öppnande
Ordförande Anna Johansen öppnade mötet kl 18:17.

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 Sara Kashash och Tim Lindholm till justeringspersoner.

F6 Anmälda förhinder
Inga anmälda förhinder.

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 #12 lades till handlingarna.

Informationsärenden

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

- Styrelsen berättar vad som pågår just nu och om arbetsbelastningen i övrigt.

I2 Ordförande informerar
Föredragande: Anna.

- Årsmöte 1 december.
- Kallelsen till årsmötet har gått ut.
- Ansvarsfrihet behöver inte tillämpas under årsmötet.

- Överlämningsmöte 17 december 09:00-14:00
- Verksamhetsplanen för 2023 är inskickad till Medicinska Föreningen.

- Ändringar från förra året gås igenom.
- Läkarsektionens styrelse har fått 2 reserverade platser till FLIX-spexet.
- Mail angående sommarvikariat, och förfrågan om marknadsföring via

Läkarsektionens kanaler. Kan läggas upp på tips-sidan på LS hemsida.
- Thalamus.

- Ansökan till läkarsektionens styrelse.
- Thalamus publiceras efter att ansökan stänger. Detta gör att

denna punkt ej skickas med.
- Utbildningsrådsmöte.

- Diskussion om utvecklingen av UR som organ, samt var UR-möten
ska hållas.

- Arbetet med utfärdandet av utbytesintyg har påbörjats.
- Alla tre utskott inom LS har skickat in verksamhetsberättelse för 2022.
- LS planerar att skicka in verksamhetsberättelse till MF innan årsskiftet.

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

- Gustav:
- Utbildningskvällen för nya studentrepresentanter har genomförts på

distans. 29 personer närvarade.
- Tim:

- Budgetäskan är preliminärt godkänd.
- Hedieh:

- Alla styrelsemedlemmar är presenterade på LS sociala medier.
- En del marknadsföring kvar för ansökan till LS styrelsen.

- Sara:
- Från förra OMSiS fråga om enkäter om psykisk ohälsa, har ej fått

återkoppling.
- Svar från Anna: Kommitén för utbildning har arbetat med detta. Frågan

kan vidarebefordras till KU-representant.
- Iraida:

- Tacksittningen blev inställd på grund av lågt deltagarantal.
- Naixuan:

- Avstämningsmöte med programledningen 16 november.

D2 PR, ansökan till Läkarsektionens styrelse 2023
Föredragande: Hedieh.

- Ansökan till Läkarsektionens styrelse ska marknadsföras framåt.
- Frågestund på instagram planeras.

- Alla styrelsemedlemmar kommer få svara på frågor om styrelsearbetet
på video.

D3 OMSiS
Nästa OMSiS-möte hålls på distans 3-4 december.
Föredragande: Sara.

- Sara kan närvara 4/12.
- Ida kan närvara 3/12.

- Frågor att skicka in till OMSiS från KI:
- Har de andra lärosätena kandidatexamen?
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- Har de andra lärosätena externplacering?
- Rapport från detta OMSiS-möte planeras hållas på första sektionsmötet

VT23.

D4 Studentärende
Föredragande: Anna och Isabell.

- Fråga från studentrepresentant angående utfärdandet av meritintyg.
- Detta diskuteras inom styrelsen.
- Se Beslutsärenden.

D5 Utlysning av enstaka poster
Föredragande: Isabell.

- Förfrågan från LINK om utlysning av studentrepresentantpost.
- Diskussion kring huruvida Läkarsektionens styrelse bör utlysa

studentrepresentposter efter ordinarie utlysning.
- Förslag från LINK-representant att en styrelsemedlem hoppar in som

suppleant.
- Styrelsen beslutar att i första hand föreslå Sara då hon tidigare har

suttit som studentrepresentant i LINK. I andra hand Naixuan.

D5 Infokväll T8-arbete
Föredragande: Isabell.

- Krockar med ett event om PHD.
- Förslag att byta datum till 7 december. Isabell kollar med föredragande om

det fungerar.
- Fikabudget diskuteras. Anpassas efter hur många som meddelar att de

kommer på eventet.

D6 Nästa sektionsmöte
Föredragande: Anna.

- Dagordning diskuteras.
- Utlysning av studentrepresentant PK.
- Marknadsföring av infokväll examensarbete.
- Information om vad LS har gjort under året.
- Tacka studentrepresentanter som tar examen denna termin.
- Diskussionspunkt: Vilka frågor vill sektionsmedlemmarna att nästa års

styrelse driver?
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- Närvaro tas i slutet av mötet.

D7 Årsmöte
Föredragande: Anna.

- Lokal diskuteras.
- Pizza + dryck ska inhandlas av fika-ansvariga.
- Ida och Anna behöver vara på plats tidigare för att ordna med lokal,

närvaroförberedelser mm.

D9 Övrigt
Föredragande: Styrelsen

- Till nästa styrelse: Kallelser och närvaro på möten måste skickas till
läkarsektionens mail från kollegieansvariga.

- Diskussion kring OSCE och omtentamen på termin 6.

Valärenden

Beslutsärenden

B1 Studentärende

Styrelsen beslutade:
att godkänna meritansökan för berörd studentrepresentant.

Rapporter

Nästa möten

Sektionsmöte 24 november kl. 17:30.

Årsmöte 1 december kl. 17:30.

Mötets avslutande

Mötesordförande Anna Johansen avslutade mötet kl. 20:52.
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Vid protokollet

______________________________

Ida Norberg, mötessekreterare

Justeras

______________________________

Anna Johansen, mötesordförande

_______________________________

Tim Lindholm, justerare

_______________________________

Sara Kashash, justerare
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