	
  

Medicinska Föreningen – mötesprotokoll för styrelsemöte
Tisdagen den 22 april 2014
Kl. 18.00, Rappesalen, Akademiska sjukhuset ingång 10
§1. Mötets öppnande
Sarah Galien förklarade mötet öppnat.
Närvarande:
Sarah Galien, läkarprogrammet T8, ordförande
Erik Eliasson, läkarprogrammet T5, vice ordförande
Ebba Velander, läkarprogrammet T7, kassör
Måns Rosén, läkarprogrammet T3, Sympaticus
Frida Blankenau, läkarprogrammet T3, Synapsis
Ulrika Kihlberg, läkarprogrammet T3, MIFU
Amanda Norberg, läkarprogrammet T3, MSF
Helene Eriksson, läkarprogrammet T1, nollningsgeneral
James Janani, läkarprogrammet T1, nollningsgeneral
Martina Ravlic, läkarprogrammet T4, GUL
Mia Jukovic, läkarprogrammet T7, MSR
Edward Nehlbäck, läkarprogrammet T5, Chorus Cordis
Lina Persson, logopedprogrammet, LSRU
Lina Thelander, biomedicinarprogrammet, BMF
§2. Formalia
2.1. Val av mötesordförande
Sarah Galien valdes till mötesordförande.
2.2. Val av mötessekreterare
Erik Eliasson valdes till mötessekreterare.
2.3. Val av justerare
Ebba Velander och Sarah Galien valdes till justerare.
2.4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
2.5. Godkännande av styrelsens beslutförhet
Styrelsens beslutsförhet godkändes.
2.6. Godkännande av föregående protokoll
Ej utskrivet då MF:s styrelse håller på med firmateckning. Sarah Galien sammanfattar vad vi
gått igenom föregående möte. Se specifikt mötesprotokoll från 19 mars 2014.
Föregående protokoll godkändes.
2.7. Adjungeringar
Lina Thelander, suppleant från BMF.
Ulrika Kihlberg, suppleant från MIFU.

	
  

	
  
§3. Meddelanden
3.1. Ordföranden
Ordföranden begär in nycklar för MedC. Nya nycklar till baracken finns att hämta ut efter
förfrågan hos ordföranden.
Ang examensceremonin: T11 efterfrågar marskalkar till sin examensceremoni i början på
juni. Martina Ravlic från GUL och Måns Rosén från Sympaticus anmäler sig villiga att ställa
upp på uppdraget.
MF ämnar förnya P3-kontraktet med Uppsalaekonomerna och Juridiska Föreningen för att
fortsätta arrangera P3-festen de kommande åren. En revidering har skett från
MF:s/Sympaticus sida och kontraktet kommer skickas till UE och JF för godkännande.
3.2. Vice ordförande
Vice ordförande meddelar att mailadresserna är ordnade. Styrelsemedlemmar liksom
underföreningar uppmanas höra av sig om man vill ha en @mfuppsala.se-adress. Om man
önskar förnya sin text på hemsidan mfuppsala.se uppmanas man också höra av sig till vice
ordförande. En ny hemsida är på gång men ännu inte klar för lansering.
3.3. Kassör
Inget att meddela.
3.4. Sekreterare
Ej närvarande.
3.5. Föreningarna
3.5.1. BMF
Diskussion har förts på BMF:s styrelsemöte kring huruvida BMF ska fortsätta vara med i MF.
BMF vill gärna fortsätta vara med men meddelar att de i framtiden kommer vara mer
restriktiva med äskningar med anledning av de diskussioner som förts kring rimligheten i
dessa då MF:s inkomster i nuläget uteslutande är riktade till läkarstudenter (pengamedel från
Programkommittén samt sponsorering från Ambio Helse). MF liksom BMF strävar dock
alltjämt till att verka för fortsatt sammanhållning och förbrödring läkarprogrammet,
biomedicinarprogrammet och logopedprogrammet emellan och ser det inte som ett hinder för
att vara med i föreningen.
3.5.2. MSR
MSR håller på med engelska terminen, dvs att göra en del av undervisningen engelskspråkig
för att underlätta för utbytesstudenter som är på besök på Akademiska sjukhuset.
Den så kallade ”grislabben” på termin 6 har varit under diskussion, men kommer tas bort från
och med nästa termin, mycket på grund av etiska och djurrättsliga skäl.
MSR undersöker frågan kring hur man ska förbättra den kliniska utbildningen för utplacerade
då många som är utplacerade i regionen upplever att de går miste om värdefulla
undervisningsmoment i form av seminar o dyl. som de annars skulle ha fått vid placering på
Akademiska sjukhuset.
Angående handoutsfrågan råder kris. MSR försöker i nuläget behålla handoutsen för
preklinterminerna, då antalet föreläsningar på dessa terminer är mycket stort. Nuvarande plan
från PK är att ta bort handouts helt och inte ersätta studenterna på något annat sätt, vilket
MSR ämnar ta ställning mot.

	
  

	
  
3.5.3. MSF
Den traditionella föreläsningsserien har rullat igång. Information utlyses på Facebook för
varje tillfälle.
3.5.4. Sympaticus
Sympaticus kommer anordna den traditionella sångboksfesten i början på juni, denna gång på
UTN:s lokal Uthgård. Sympaticus ämnar fortsätta sälja sångböcker då dessa finns i överflöd.
Läkarpubrundan kommer gå av stapeln 9 maj.
3.5.5. MIFU
MIFU:s utvalda lag åker snart på Med-SM i Göteborg.
3.5.6. IFMSA
Ej närvarande.
3.5.7. Synapsis
Synapsis låter meddela att ett nytt nummer planeras till slutet av maj förhoppningsvis.
3.5.8. Glansbandet
Ej närvarande.
3.5.9. LSRU
LSRU byter snart ordförande och vice ordförande. I övrigt inget att meddela.
3.5.10. Chorus Cordis
Manskören Chorus Cordis fortsätter som vanligt med verksamheten och planerar en sjungning
på BMC vid lunchtid 14 maj. CC planerar även att liksom förra året deltaga i serenadnatten
23 maj. CC har denna termin genomfört flera sjungningar för olika sällskap.
§4. Diskussionsfrågor
4.1. Nollningen som underförening
En lång diskussion förs, å ena sidan mellan de blivande läkarnollningsgeneralerna i termin 1,
och övriga ledamöter i styrelsen. MF:s strävan är att inkludera nollningen som en
underförening till MF, förslagsvis under namnet ”Välkomstkommittén” eller liknande, för att
denna underförening ska kunna söka ekonomiskt bidrag och få ta del av den kunskap och
kompetens som finns sedan länge inom MF för att på så sätt optimera nollningen för
läkarstudenterna. En del incidenter har skett genom årens lopp och genom att skapa denna
stabila förening, som fortfarande kommer drivas av termin 2 (eller blivande termin 2) enligt
gammal tradition, kan nollningens framtid säkras. MF kommer vid eventuella incidenter som
trots allt kan ske fungera som uppbackning för nollningsgeneralerna, som då slipper stå till
svars för sin termin och övriga. Självklart är målet att minimera incidenter och andra
tråkigheter och detta tror MF kan ske genom att göra nollningen till en underförening. MF
kräver i motprestation av en eventuell nollningsunderförening att få granska det så kallade
nollehäftet, för att på ett redan tidigt stadium kunna ge tips och kommentarer kring hur och
om olika aktiviteter kan eller bör utföras. Detta tror MF gynnar samtliga inblandade, och
säkrar nollningens framtida kvalitet och goda och välkomnande anda.
Nollningsgeneralerna å sin sida uttrycker tveksamhet till förslaget, då de är oroliga för för
mycket insyn och tror att nollningens kvalitet kan skadas av detta upplägg. MF förstår
argumentet men menar snarare på att det bara gynnas. Nollningsgeneralerna och MF kommer

	
  

	
  
fram till att ytterligare möte ska hållas i frågan, mellan nollningsgeneralerna och
representanter från MF, förslagsvis styrelsen.
4.2. GUL som underförening
Genusgruppen Uppsala Läkarprogram har antagits som en underförening till Medicinska
Föreningen i Uppsala, vilket vi alla är väldigt glada för. GUL bedriver föreläsningar på
läkarprogrammet, workshops och mycket mer i syfte att sprida kunskapen om genusmedicin
och mycket annat.
§5. Beslut
5.1. Bestämmande av stående representanter från underföreningar har skett och dessa namn
kommer mailas till ordföranden.
§6. Övriga frågor
Sympaticus äskan på 5000 kr för sångboksfesten 5 juni i syfte att minska det höga
kuvertpriset för sittningen beviljades. Detta då det anses vara en aktivitet som kommer eller
kan komma alla läkarstudenter till gagn och sådana aktiviteter skall enligt stadgarna
premieras.
§7. Nästa möte
Någon planering för ytterligare möte denna termin finns inte i nuläget men ordföranden
kommer i sådant fall kalla fullmäktige i god tid.
§8. Mötets avslutande
Sarah Galien förklarade mötet avslutat.

	
  

