
Protokoll
Styrelsemöte #8

Datum: 10 maj 2022

Tid: 17:30

Plats: Hus75

Närvarande

Anna Johansen
Naixuan Pei
Ida Norberg
Gustav Axelsson
Isabell Åberg Wallin
Hedieh Mohammadi
Sara Kashash
Iraida Suditu
Tim Lindholm

Närvarande punkt D8:
Sarah Ahmad Awad

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 Iraida Suditu och Isabell Åberg Wallin till justeringspersoner.
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F6 Anmälda förhinder
Inga anmälda förhinder.

F7 Anmälda adjungeringar
Sarah Ahmad Awad, D8.

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

F9 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte #7 lades till handlingarna.

Informationsärenden

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

- Terminen är på väg mot sitt slut och många har tentor på gång. Styrelsen är
glada att ses på plats för terminens sista styrelsemöte.

I2 Ordförande informerar
Föredragande: Anna.

- Sista sektionsmötet för terminen är avklarat.
- Fortsatt kommunikation med McKinsey.
- Möte med programledningen.

- Diskussion kring
- Studentrepresentanter till IST (integrerad sluttentamen) efterfrågas.

Studenter som går hög termin men inte T11. Ordföranden gav förslag
på studenter.

- Nästa möte 19 maj kommer att behandla professionalism och
bedömning av sådan under läkarprogrammet.

- Fortsatt kommunikation med kursledning för BV3. Kursutvärderingen
har analyserats.

- CHaSE-mässan efterlyser större deltagande bland läkarstudenter på KI.
Efterfrågan från dem angående marknadsföring.
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- Samarbetsprojekt med universitet i Europa gällande onlinebaserad utbildning
för läkarstudenter i spelformat, och en förfrågan om någon från styrelsen är
intresserad av att testa detta.

- MF unity concert på fredag.
- Diskussion kring användning av trello som verktyg i styrelsearbetet.

Diskussionsärenden

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

- Iraida:
- Uppdatering om tackavslutning.

- Tim:
- Uppdelning av fakturor för merch.
- Arbetet går bra.

- Sara:
- Arbetat med AMEE-biljetter.

- Gustav:
- Smågrejer som har fixat, bland annat med curriculumkommittén.
- Lite strul för student att komma in på teams.

- Isabell:
- Har uppdaterat “Guide till att vara studentrepresentant”. Den ligger

dock inte ute
- Har uppdaterat listor med studentrepresentanter. Nu fungerar alla

algoritmer.
- Hedieh:

- Försökte boka tid med kårfotografen men det gick tyvärr inte till
senaste sektionsmötet. Planeras till nästa termin.

- Ida:
- Arbetat med enkät kring uppehåll under 5,5-åriga läkarprogrammet.

- Naixuan:
- Uppdatering från FUM.
- Uppdatering kring Medicinska Bokhandeln.
- Information kring stipendium från MF. Folke Sjöqvist minnesfond.

D2 Utvärdering av terminen som har gått
Föredragande: Styrelsen.
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- Fungerat bra:
- Bra stämning!
- Sektionsmöten har fungerat jättebra. Bra stämning, och alla kommer

till tals. Bra struktur på mötena, och att ha rapportrunda och
diskussionspunkter tidigare.

- Bra samarbete.
- Bra jobb som ny styrelse. Alla har varit modiga i sitt arbete.
- Alla vågar ge konstruktiva tips.

- Förbättringsförslag:
- Kommunikation mellan möten, checka av hos varandra kring

arbetsbörda och hur saker och ting går. Closed loop-kommunikation.
- Våga be varandra om hjälp.
- Trello. Mer användning av teams.
- Kan en göra något utöver det basala styrelsearbetet? Sikta högt!
- Begreppslista och intro till alla temakollegier och kommittéer bör

utvecklas till nästa termin.

D3 Enkät gällande uppehåll under 5,5-åriga programmet.
Styrelsen tillsammans med programledningen har utformat en enkät gällande
studenter på 5,5-åriga programmets inställning till uppehåll.
Föredragande: Gustav och Ida.

- Ida och Gustav presenterar resultaten från enkäten som skickades ut till T3
och T4.

- Styrelsen

D4 AMEE
Föredragande: Sara.

- Sara informerar om finansiering av AMEE.

D5 Alumnenkät
Föredragande: Sara.

- Förra året var detta ett projekt inom OMSiS.
- Alumnenkät till studenter från KI har genomförts och skickats till

Läkarsektionen.
- Alumner från KI uppger att det är stor skillnad hur mycket en får lära sig om

ledarskap och arbetsledning jämfört med vad andra program gör, där
KI-studenter ligger i underkant. Det verkar vara ett glapp mellan vad
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studenter på KI lär sig under programmet, och vad de förväntas kunna i
arbetslivet.

- Detta är värdefullt för Läkarsektionen att ta med sig. CK, SVK och PU kan
arbeta med detta.

D6 LINK på 6-åriga läkarprogrammet
Föredragande: Sara.

- Har övergångsgruppen diskuterat internationalisering på nya
läkarprogrammet?

- LINK har inte fått någon plats i utformningen av nya läkarprogrammet. Detta
bör diskuteras med PN och programdirektor för implementering av sexårigt
läkarprogram. Anna tar upp detta med studentrepresentanter i PN i första
hand.

- Mycket viktigt att detta görs redan nu, för att få klarhet i hur utbyten kommer
kunna göras på 6-åriga programmet.

D7 Tackavslutning
Föredragande: Iraida.

- Relativt fritt upplägg.
- Plats:

- Hagaparken.
- Innergård om någon i styrelsen har plats.
- Vanadislunden.

- Mat:
- Grillmöjlighet?

- Aktiviteter:
- Kubb.
- Midsommarlekar. Stövelkastning.

- Material:
- Tallrikar och bestick.
- Högtalare.

D8 Besök från PN
Föredragande: PN och Sarah Ahmad Awad

- Kriterier för bedömning av professionellt förhållningssätt håller på att
utformas. Sara informerar om detta, samt Arbetsgruppen för professionellt
förhållningssätt.

- Kriterierna diskuteras.
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- Styrelsen går igenom dessa innan 17 maj.
- Workshop kring dessa bedömningskriterier 19 maj.

D9 Infokväll examensarbete
Föredragande: Gustav.

- Idé från medlem i LS att hålla en infokväll inför examensarbetet T8 liknande
infokvällen inför sjukhusvalet T3.

- Bör hållas T6.
- Jeanette Danielsson, studentrepresentanter och liknande som gäster.
- Bör planeras till hösten.

Valärenden

Beslutsärenden

Rapporter

Nästa möten

HT22.

Mötets avslutande

Mötesordförande Anna Johansen avslutade mötet kl. 20:21

Vid protokollet

______________________________

Ida Norberg, mötessekreterare

Justeras

______________________________

Anna Johansen, mötesordförande
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_______________________________

Iraida Suditu, justerare

_______________________________

Isabell Åberg Wallin, justerare
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