
 
 

Medicinska Föreningen — Styrelsemöte  
Tid: 17:30 30/9 2020 Var: Distansmöte, Zoom 

Föredragningslista:  
§1. Styrelsemötets öppnande  

Mötet förklaras öppnat. 

 
1.1. Närvarande medlemmar  

Tamali Majumder (Vice ordförande MF) 

Moa Åkerblom (Sekreterare MF) 

Julia Gavelin (Kassör MF) 

Urmi Bhattacharya (Lokalansvarig MF) 

Filip Hofmann (Glansbandet) 

Alexander Holm (SLF student) 

Felix Berglund (SWESEM Jr) 

Theodor Fors (MSR) 

Adam Syk (SLS KUF) 

Lisa Larsson (Mediscenarna) 

Sophie Mellström (Sympaticus) 

Lucas Grzechnik Mörk (Synapsis) 

Hanna Kultanen (MIFU) 

§2. Formalia  
2.1. Val av mötesordförande 

Tamali Majumder väljs som mötesordförande.  

2.2. Val av mötessekreterare 

Moa Åkerblom väljs som mötessekreterare. 



2.3. Val av justerare 

Adam Syk väljs som justerare. 

 
2.4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkännes.  

 
2.5. Godkännande av styrelsens beslutsförhet 

Styrelsen är beslutsför. 

 
2.6. Godkännande av föregående protokoll  

Föregående protokoll från 27/5 godkännes. Ytterligare godkännes årsmötets protokoll samt 
protokoll från möte 26/2. 

 
2.7. Adjungeringar  

Inga adjungeringar. 

§3. Diskussionsfrågor och meddelanden  
3.1. Ordförande  

Tamali läser upp meddelande/diskussionspunkter från Sofie gällande: 

Tidigare diskussion om prenumeration av Canva. Detta skall vara gratis för ”icke-
vinstdrivande” föreningar vilket MFs föreningar bör klassas som. Tamali kommer att kolla 
upp en korrekt länk för där man kan läsa mer om vad som gäller angående detta samt hitta 
föreningsansökan. Kan finnas värde att även ha ett lånekonto under MF som exempelvis 
Preklin kan använda sig av.  

Tidigare diskussion om Äskan och huruvida man som förening bör redovisa hur man använt 
pengarna. Sofie meddelar att styrelsen skall tillhandahålla ett aktuellt policydokument, vilket 
betyder att det alltså inte krävs en stadgändring för att vi ska kunna justera detta. Styrelsen är 
positiv till att policydokumentet ska inkludera redovisning på något sätt. 

Önskan om att alla föreningar ska ta tillbaka till sina styrelser att vi får förbereda oss för att 
våra aktiviteter kommer att behöva justeras en längre tid framöver. Finns behov av att nå ut 
till de lägre terminerna som verkligen lider brist av det inställda föreningslivet. Sofie föreslår 
en koordinerad video som kan läggas upp i läkarprogrammets grupp. Diskussion följer om 
huruvida det är bättre med att varje förening producerar sin egen video jämfört med en 
gemensam video. Glansbandet rapporterar att de redan har producerat en video och att den har 
fått respons över förväntan. De är nöjda med att den särskilt nått de yngre terminerna. 



Ytterligare föreslås att oavsett egen/gemensam video att detta publiceras av MFs facebook 
profil i de yngre terminernas egna grupper, då denna profil har mer pondus.  

3.2. Vice ordförande 

Mottagningen är avslutad. Har gått bra och trots Corona har det funnits en mängd 
engagemang. Från mottagningens håll och från faddrarnas håll har riktlinjer/
rekommendationer sett till att hållas, däremot så har det varit svårt att kunna kontrollera 
samlingar med reccar ex. efter festerna. De nya generalerna är valda och kommer börja 
planera för vårens mottagning.  

Tröjförsäljning sker och avslutas närmsta veckan.  

Pinförsäljning har blivit lite uppskjuten. Uppmärksammar att det tidigare varit diskussion om 
att uppdatera MF-loggan. Detta beror på om någon vill ta sig an detta arbete och driva denna 
fråga, vilket för tillfället saknas.  

3.3. Kassör 

Har ordnat med budget för tröjförsäljningen. Har subventionerat hoodies i syfte för 
merförsäljning. Just nu relativt låg försäljningssiffra, men förhoppningsvis stiger den under 
veckan.  

 
3.4. Sekreterare 

Syftar att rensa i arkivet. Annars inget att rapportera. 

3.5. Föreningarna  
3.5.1. MSR 

Jobbar med att studenterna ska få influensa vaccin. Arberar också för att justera 
terminstiderna för att få ”jullov” (1v ledigt mellan höst och vårtermin) så att hela vårterminen 
förskjuts en vecka mot sommaren.  

 
3.5.2. SLF Student  

Haft två evenemang online under hösten: ”AT-mässan" samt ”Inför AT”-kvällen. Det senare 
mer lyckat med ca 100 som var med. 

3.5.3. Sympaticus  

Inte så mycket verksamhet mot programmet denna termin heller. Arbetar för att få till en 
klädbytardag som tidigare varit en succé. Denna skall justeras så att den sker enligt 



Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

3.5.4. MIFU 

Kört igång med träningarna. Har justerat verksamheten för att det skall ske säkrare. Detta 
genom att ha vissa begränsningar för att det inte skall bli för trångt, mer tider samt försök att 
köra mycket utomhus.  

3.5.5. IFMSA Uppsala 

Ej närvarande. 

3.5.6. Synapsis 

Jobbar på höstens nummer. Kommer troligtvis i början av november.  

 
3.5.7. Glansbandet  

Skulle behöva en till nyckel till förrådet för Glansbandet i korridoren. Urmi kommer att kolla 
upp detta.  

 
3.5.8. B. Conciliae 
Ej närvarande.  

3.5.9. Mediscenarna  
Beslut om att ställa in spexproduktionen för hösten. Har pratat om att ha lite workshops under 
hösten i stil med minispex, filmklippning och manusskrivning. 

3.5.10. SWESEM Jr  

Problem med att man inte kunnat ha så mycket workshops som tidigare. Har en syjunta 
planerat till november. Även plan om evenemang om EKG tolkning och UL tolkning. 
Scenarioträningen har beslutats att planeras för våren istället för hösten då akutläkarna är 
mycket upptagna just nu.  

3.5.11. SLS KUF  
Arbetar med mentorskap tillsammans med Uppsala läkarförening. Har också Global Health 
Week där Uppsala arrangerar på dagen 20/10, men onlineevent sker hela veckan.  

Ger även allmänt förslag om att på sociala media får MF gärna posta en översiktlig text med 
länk för alla MFs underföreningar.   



3.5.12. KFU 

Ej närvarande.  

3.6 Socialt ansvarig 

Ej närvarande. 

 
3.7 Lokalansvarig  
Inget att rapportera.  

§4. Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

§5. Nästa möte 
Onsdag 28/10 kl. 17:30  

§6. Mötets avslutande 

Mötet förklaras avslutat.  



_______________________________ 

Ordförande, Tamali Majumder 

_______________________________ 

Sekreterare, Moa Åkerblom 

_______________________________ 

Justerare, Adam Syk


