
 
 

Medicinska Föreningen — Styrelsemöte  
Tid: 17:30 21/12 2020 Var: Zoom 

Föredragningslista:  
§1. Styrelsemötets öppnande  

Mötet öppnas.  

 
1.1. Närvarande medlemmar  

Sofie Sjöblom, MF Ordförande 

Tamali Majumder, MF Vice ordförande 

Julia Gavelin Olsson, MF Kassör 

Moa Åkerblom, MF Sekreterare 

Urmila Bhattacharya, MF Lokalansvarig. (Närvarande från punkt 2.5) 

Alice Lindén, Socialt Ansvarig MF 

Felix Berglund, SWESEMjr 

Ludvig Bengtsson, B. Conciliae 

Adam Syk, SLS KUF 

Theodor Fors, MSR 

Katinka Tell, Synapsis 

Alice Lunnemark, IFMSA 

Hanna Kultanen, MIFU (Närvarande från punkt 3.1) 

 
§2. Formalia  
2.1. Val av mötesordförande 

Sofie Sjöblom väljs till mötesordförande.  

 
2.2. Val av mötessekreterare 

Moa Åkerblom väljs till mötessekreterare. 



 
2.3. Val av justerare 

Tamali Majumder väljs till justerare. 

 
2.4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkännes.  

 
2.5. Godkännande av styrelsens beslutsförhet 

Styrelsen är beslutsför. 

 
2.6. Godkännande av föregående protokoll  

Oktobermötets protokoll godkännes. 

Novembermötets protokoll godkännes. 

 
2.7. Adjungeringar  

Inga adjungeringar.  

 
§3. Diskussionsfrågor och meddelanden  
3.1. Ordförande  

Ett word-dokument med en beskrivning av alla föreningar och kontaktuppgifter som utdelas 
till nya elever har funnits tidigare, men fallit ur rutin. Diskussion huruvida vi vill återinföra 
detta, vilket styrelsen är positiv till. Sofie kommer lägga upp häftet så alla kan gå igenom det-
ta och ändra efter behov.  

 
3.2. Vice ordförande 

Pratat med generalerna om en slags föreningspresentation. Preliminärt datum är lördagen den 
23e januari. Förslag om att ha ”timeslots” för att alla representanter inte ska behöva vänta 
samt ev. införa breakout rooms så att alla kan ställa frågor och liknande. Då Sofie lägger upp 
häftet så får man även bekräfta huruvida man kan ha någon representant på detta eller inte.  

3.3. Kassör 

Har kollat upp ekonomisk ersättning vid uppstart. Om det krävs lite extra vid uppstart nästa år 
så kommer det finnas mer att ta pengar från. MF har inte haft utgifter på samma sätt detta år 
då föreningslivet varit vilande, kommer därför troligtvis ha mer möjlighet till ekonomisk 
stöttning nästa år.  



 
3.4. Sekreterare 

Har upptäckt signering via Kivra. Framtida protokoll kommer därför att skrivas under via 
denna tjänst i större utsträckning.  

Kan även användas för ex. fadderkontrakten, så kommer att gå igenom detta med Tamali och 
Alice.  

 
3.5. Föreningarna  
3.5.1. MSR 

Har diskuterat med Akademiska. Får nu hämta två par kläder i förrådet. Försöker även ändra 
öppettiderna så att man också kan hämta på eftermiddagen.  

 
3.5.2. SLF Student  

Ej närvarande.  

 
3.5.3. Sympaticus  

Ej närvarande. 

 
3.5.4. MIFU 

Man kan fortfarande inte hålla normal verksamhet. Nu har det även kommit ytterligare re-
striktioner gällande lokaler för träning, så kommer inte kunna boka för gruppträning, även om 
man hade önskat. 

 
3.5.5. IFMSA Uppsala 

Har fått en ny styrelse. Alla poster är inte fyllda än, men de viktiga som krävs för att förening-
en ska drivas är tillsatta. 

 
3.5.6. Synapsis 

Har vunnit flera priser på Kuratorskonventets Tidningsgala. Gratulationer ges.  

 
3.5.7. Glansbandet  

Ej närvarande.  

 
3.5.8. B. Conciliae 



I och med det nya rektorsbeslutet så har de blivit kontaktade av universitetet om att hela mot-
tagningen skall hållas digitalt. Planerar att ev. ha en digital mottagning nu och ha fysiska 
event senare mot sommaren om det kan bli aktuellt.  

 
3.5.9. Mediscenarna  
Ej närvarande.  

3.5.10. SWESEM Jr  
Har haft ett nationellt styrelsemöte. Idéer om att samordna nationellt för online-events med 
tema trauma till våren. Skall försöka utnyttja att de faktiskt är en nationell förening.  

3.5.11. SLS KUF  

Har tagit jullov för terminen, så har låg aktivitet för närvarande.  

3.5.12. KFU 

Ej närvarande.  

3.6 Socialt ansvarig  
Inget att rapportera utöver det som redan är diskuterat på punkt 3.2. 

3.7 Lokalansvarig  

Inget att rapportera.  

 
§4. Övriga frågor 

Ingen övrig fråga.  

 
§5. Nästa möte 
Nästa möte blir preliminärt årsmötet. MF återkommer om datum för detta.  

Valberedning Klara Printz och Amanda Cheng.  

§6. Mötets avslutande 

Mötet avslutas. 


