Medicinska Föreningen – Styrelsemöte
Onsdagen den 10 september 2014, klockan 19.00.
Rappesalen, Akademiska Sjukhuset, ingång 11.

§1. Mötets öppnande
Ordförande Sarah Galien hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Närvarande:
Sarah Galien, läkarprogrammet T8, ordförande MF
Erik Eliasson, läkarprogrammet T6, vice ordförande MF
Ebba Velander, läkarprogrammet T8, kassör MF
Annika Holgersson, läkarprogrammet T9, sekreterare MF
Edward Nehlbäck, läkarprogrammet T5, Chorus Cordis
Hanna Eriksson, läkarprogrammet T7, IFMSA
Sara Spens, logopedprogrammet T4, LSRU
Jakob Ezra, läkarprogrammet T5, MIFU
Amanda Norberg, läkarprogrammet T4, MSF
Anna Rabe, läkarprogrammet T4, MSR
Måns Rosén, läkarprogrammet T4, Sympaticus
Frida Blankenau, läkarprogrammet T4, Synapsis
Martina Ravlic, läkarprogrammet T5, GUL
Frånvarande: Glansbandet, BMF, B.Conciliae

§2. Formalia
2.1 Val av mötesordförande
Sarah Galien valdes till mötets ordförande.

2.2 Val av mötessekreterare
Annika Holgersson valdes till mötets sekreterare.

2.3 Val av två justeringsmän
Ebba Velander och Sarah Galien valdes till justeringsmän av protokollet.

2.4 Godkännande av dagordningen
Se bifogat dokument för dagordning.
Dagordningen godkändes.

2.5 Godkännande av styrelsens beslutförhet
Styrelsens beslutförhet konstaterades.

2.6 Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

2.7 Adjungeringar
Lina Persson adjungerade för Sara Spens, LSRU.

§3. Meddelanden
3.1 Ordföranden
•

ULO-möte. Kandidatmatsalen i ingång 70 kontrollerades över sommaren och
de trasiga mikrovågsugnarna byttes mot nya, inom ett par veckor ska det
tillkomma 6-8 nya mikros samt 30 extra sittplatser tack vare ommöblering med
platseffektivare bord och stolar. Det är ett, om än litet, steg mot en bättre
lunchrumssituation. Sjukhusdirektören Björn Ragnarsson hälsar att kandidater
ska få äta på avdelningarna när de har praktik där och om det är något problem
med det ska man vända sig direkt till honom.

•

Studentskåp. Skåpen på akademiska klipptes när terminen hade börjat istället
för under sommaren på grund av en miss i kommunikationen. Det är dock
viktigt att det görs kontinuerligt för att nya studenter ska få skåp. Bra om det
blev rutin och MSR ska ta upp om det kan bli gjort regelbundet.

•

Utbildningar via kuratorskonventet. MFs ordförande har uppmanats att
komma på informationsmöte hos polisen om ansvarsfull alkoholutskänkning.
Tyvärr tvingas man utebli på grund av kort varsel.

•

Correspondenten. Utskick Corren ska ske senast 14 september, bidrag ska
skickas till Sarah.

•

Valberedning. Påmindes att det snart är dags att samlas inför nästa årsmöte.

3.2 Vice ordförande
• Hemsidan. Alla underföreningar ska redigera sin flik och rensa bland
informationen så sidan blir mer lättöverskådlig.
• Mailadresser. Underföreningarna får gärna använda sig av @mfuppsalaadressen. Den går också att koppla till sin föreningsmail om man har en sådan.
• Tygkassor/tröjor. Dom gamla tröjorna är slutsålda och vi vill göra nya med
Medicinska föreningen på istället för Läkarprogrammet så att alla medicinare kan
ha dem, inklusive BMF och LSRU. Ny logga diskuterades och resultatet blev att

Sarah har en kontakt som kan ta fram ett förslag på en hetare variant av den
gamla Gustavianumprofilen. Detta får max kosta 1000 kr. Stort intresse för en
tygkasse med samma motiv. Målet är att vi varken ska gå plus eller minus på
denna försäljning.
• Facebook. Erik jobbar på att marknadsföra vår sida på facebook för att nå ut till
fler personer. Alla uppmanas att använda sidan för att göra reklam för
undeföreningarnas aktiviteter så det samlas där.

3.3 Kassör
Maila Ebba om man vill äska pengar.

3.4 Sekreterare
Inga meddelanden.

3.5 Föreningarna
3.5.1 BMF
Ej närvarande.

3.5.2 MSR
Jobbar på lösningar kring hand-outs. Detta ska tas upp på rådsmöte på måndag.
KTC-kvällar kommer att äga rum den här terminen också. På studiedagen kommer
det i år att tas närvaro och om man inte är där så ska man vara på kliniken, problem
om man har föreläsningsdag den dagen?

3.5.3 MSF
Hade en arbetshelg i slutet av augusti. Man kom bland annat fram till att man ska
öka påtryckningarna kring redovisningen av pengarna som går till
Läkarprogrammet. Det diskuterades också om man skulle ställa in höstens
Bokbytarkväll då MedC inte går att använda och Bokbytarforumet på facebook
fungerar bra.
MSF har hjälpt termin 6 som har haft problem med sin kursadministratör som hotat
elever att dom kan förlora sin plats om dom inte skickar in en bild på sig själva till
klassfotona. Så får det inte gå till.
I november är det val till nationella förbundsstyrelsen.

3.5.4 Sympatius
Sångboksfesten i våras gick bra och gick ca 3000 plus. Mötet enades om att det är
bra att dessa pengarna är kvar i Sympaticus att arrangera sittningar för i framtiden.
Under hösten planeras en cykelsittning vilket låter nytt och roligt! Och till våren ska
P3 arrangeras som vanligt, dock med omförhandlat kontrakt med ekonomerna och
juristerna sen tidigare.

3.5.5 MIFU
Jobbar på för att få till spökbollsturnering och julfest under hösten.

3.5.6 IFMSA
Anordnar ett välgörenhetslopp för AIDS-forskning under hösten. Nationell helg i
Uppsala planeras och Sarah påminner om att man kan äska till det. Den 7e oktober
ska IFMSA och MF ha gemensam informationskväll för T1 och T2. Det beslutades
att Sarah bokar Rappesalen till detta och så bjuder MF på pizza, maxbelopp för
detta ca 2000 kr.

3.5.7 Synapsis
Nytt nummer finns hos tryckeriet och Synapsis ordnar releasefest på nation den 25e
september! Nya numret är dessutom på gång.

3.5.8 Glansbandet
Ej närvarande.

3.5.9 LSRU
Valt ny ordförande och kassör på extrainsatt årsmöte.

3.5.10 Chorus Cordis
Söker folk!

3.5.11 GUL
Undervisningsmoment för T2 nästa vecka.

3.5.12 B.Conciliae
Ej närvarande.

§4. Diskussionsfrågor
4.1
Kandidatmatsalen – inköp och lokalansvarig. Mötet röstade ja till att köpa in
nya glas och bestick till matsalen för ca 1000 kr. Till våren ska vi igen ha en
lokalansvarig för MedC och innan dess kan dessa personer ta hand om
kandidatmatsalen. Ebba Velander och Edward utsågsoch ska arvoderas 500 kr var
för höstterminen.
4.2
Framtidens kunskapscentrum. I och med ombyggnaden av Akademiska
sjukhuset försvinner Kunskapscentrum och Sarah har fått frågan vad studenterna
vill ha i ett nytt bibliotek i J-huset som ska ersätta 70-huset. Mötet diskuterade
huruvida böcker och tidningar verkligen används och om det finns ett större behov
av läsplatser och grupprum istället. Dock överens om att det känns fel att ha ett
universitetssjukhus utan medicinskt bibliotek. Beslutades att Ebba ska föra MFs
talan och att MSR ska ta upp frågan på nästa möte för att nå ut till studenterna.
4.3
Inköp av tröjor. Se punkt 3.2

§5. Beslut
§6. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§7. Nästa möte
Bestämdes ej. Sarah återkommer om detta.

§8. Mötets avslutas
Ordförande Sarah Galien tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

................................
Ordförande Sarah Galien

................................
Justerare Ebba Velander

...............................
Sekreterare Annika Holgersson

