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§1. Årsmötets öppnande
Sarah Galien förklarar mötet öppnat.
1.1. Närvarande medlemmar
Sarah Galien
Ebba Velander
Annika Holgersson
Viktor Jones
James Janani
Alisha Gupta
Martin Holmer
Måns Rosén
Helena Boström
Sara Spens
Philip Jonsson Edfast
Isabella Lindén
Joel Lenell
Gustav Gammelgård
Mårten Nilsson
Amanda Cheng
Johanna Bungerfeldt
Linus Perlerot
Jesper Broqvist
Adam Edholm
Karin Berg
Karin Lindberg
Sanna Atran
Linda Sundström

Läkarprogrammet, T9 Ordförande MF
Läkarprogrammet, T9 Kassör MF
Läkarprogrammet, T10 Sekreterare MF
Läkarprogrammet, T8 MIFU
Läkarprogrammet, T3 MSR
Biomedicinarprogrammet, BMF
Biomedicinarprogrammet, Valberedning
Läkarprogrammet, T5 Sympaticus
Läkarprogrammet, T2 GUL
Logopedprogrammet, LSRU
Läkarprogrammet, T3 Glansbandet
Läkarprogrammet, T4 IFMSA
Läkarprogrammet, T7 Fanbärare
Läkarprogrammet, T7 MSF
Läkarprogrammet, T5 Chorus cordis
Läkarprogrammet, T2 B.Conciliae
Läkarprogrammet, T4 Synapsis
Läkarprogrammet, T7 Revisor
Läkarprogrammet, T9
Läkarprogrammet, T9
Läkarprogrammet, T2
Läkarprogrammet, T1
Läkarprogrammet, T2
Läkarprogrammet, T9

§2. Val av mötesordförande
Sarah Galien väljs till mötesordförande.
§3. Val av mötessekreterare
Annika Holgersson väljs till mötessekreterare.
§4. Val av rösträknare
Ebba Velander och Isabella Lindén väljs till rösträknare.

§5. Val av två justeringspersoner
Ebba och Isabella väljs till justeringskvinnor.
§6. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställs till 24 personer enligt ovan.
§7. Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelseförfarandet godkänns då det stadgaenligt skickades ut mer än två veckor innan
fullmäktige till samtliga ingående program.
§8. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
Se bifogade dokument (1) för dagordning.
§9. Verksamhetsberättelse för 2014
Avgående ordförande Sarah Galien föredrar verksamhetsberättelsen och efter en förklaring av
namnet B.Conciliae beslutas att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
Se bifogade dokument (2) för verksamhetsberättelse.
§10. Verksamhetsplan för 2015
Verksamhetsplanen godkänns efter genomgång av Sarah Galien, inga förtydliganden behövs.
Se bifogade dokument (3) för verksamhetsplan.
§11. Ekonomisk redovisning 2014 och budgetförslag 2015
Redovisning av ekonomi samt budgetförslag görs av avgående kassör Ebba Velander.
Föreningsstöd från MSR á 10 000 kr för år 2014 kommer att inkomma 2015 och därför ingå i
redovisningen för 2015.
På styrelsemöte den 21 januari 2015 beslutades det att köpa in tröjor som profilprodukt för
MF, detta beslut har nu tyvärr rivits på grund av prishöjning från försäljaren. Önskar nya
styrelsen köpa in tröjor får denna komma överens med företaget om nytt pris och antal, samt
försäljningspris.
Utan fler frågor läggs den ekonomiska redovisningen och budgetförslag till handlingarna.
För ekonomisk redovisning 2014 och budgetförslag 2015 se bifogade dokument (4).
§12. Revisionsberättelse
Revisor Linus Perlerot berömmer avgående styrelses arbete och yrkar på ansvarsfrihet för
denna.

§13. Val av Decharge-ordförande
Linda Sundström väljs till Decharge-ordförande.
§14. Beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse
Med stöd av revisors samt ordförande och kassörs berättelser beslutas att avgående styrelse
beviljas ansvarsfrihet.
§15. Behandling av motioner och propositioner
Motion 1 av Linus Perlerot och Arvid Elinder. Det diskuteras under paragraf 12 huruvida de
ska stå att de ingående föreningarna i MF adjungerar, detta innebär att de inte har rösträtt utan
att presidiet (ordförande, vice ordförande, kassör samt sekreterare) enbart kan rösta på
styrelsemöten i MF. Då det i praktiken inte går till så föreslås en omarbetning men ingenting
ändras i den inkomna motionen. Ytterligare förändringar får läggas som ny motion. Motionen
godkänns vilket innebär att samtliga ändringar görs i stadgarna.
Sarah Galien framför motion 2 för frånvarande Edward Nehlbäck. Fullmäktige stödjer att det
underlättar att kunna fatta beslut per capsulum och motionen godkänns. Det görs tydligare att
om en ingående förening inte stödjer ett beslut utan önskar diskutera frågan på ordinarie
styrelsemöte kommer man inte genomföra något utan stöd från alla ingående föreningar.
Sarah föredrar motion 3 och 4. Inga frågor väcks av dessa och motionerna godkänns.
Motion 2, 3 och 4 måste allas godkännas på nästkommande fullmäktige för att verkställas.
Denna punkt justeras omgående.
För inkomna motioner och propositioner se bifogade dokument(5).
§16. Beslut om förenings uteslutning
Fabrikören, Näringslivsutskottet samt B-rösterna utesluts.
Fullmäktige beslutar att utesluta BMF och LSRU. Diskussion angående detta har pågått under
tidigare styrelsemöten under hösten och vintern och Sarah Galien har haft kontakt med
representanter från båda föreningarna som diskuterat frågan med respektive styrelse. Detta
måste följas upp med beslut på nästkommande fullmäktige. LSRU och BMF uppmanas
kontakta nya styrelsen för kommunikation om hur man ska upprätta ett kontrakt kring MedC.
För inkomna motioner och propositioner se bifogade dokument (6).
§17. Beslut om arvoden
Sarah Galien lägger som förslag att höja arvodet inför 2015 för ordförande, vice ordförande,
sekreterare och kassör. Dessa poster har under 2014 drivit många frågor och startat nya
projekt för MF, man ser också få andra incitament att engagera sig i MF. Ingen av posterna
lovas praktikplatser i Uppsala trots att man gör mycket föreningsjobb här i veckorna.
Förslaget stöds av MFs stabila ekonomi och att föreningen kommer få ett högre stöd från
MSR under 2015. Fullmäktige ser det som ett bra sätt att få läkarstudenter att engagera sig
mer i MF och förslaget godkänns med följande resultat. Ordförande erhåller 2500 kr per år

från MF, vice ordförande 2000 kr, kassör och sekreterare 1000 kr vardera. Detta kommer
förändra budgetförslaget inför 2015.
§18. Val av ordförande verksamhetsåret 2015
Kandiderande Adam Edholm, tidigare vice ordförande i MF 2013, väljs till ordförande för
verksamhetsåret 2015.
§19. Val av vice ordförande verksamhetsåret 2015
Jesper Broqvist väljs till vice ordförande för 2015.
§20. Val av sekreterare verksamhetsåret 2015
Till posten som sekreterare kandiderar Samer Yousef samt Sanna Atran. Samer kan tyvärr
inte medverka vid fullmäktige på grund av utplacering i Visby och hans talan förs av Måns
Rosén. Båda har tidigare föreningserfarenhet, Samer från Sympaticus och Sanna från
föreningar utanför läkarprogrammet.
Efter sluten omröstning väljs Sanna Atran till sekreterare i MF.
§21. Val av kassör verksamhetsåret 2015
Amanda Cheng väljs till kassör för 2015.
§22. Val av två revisorer verksamhetsåret 2015
Anders Magnusson är vald sedan tidigare. Linus Perlerot kandiderar och väljs av fullmäktige.
§23. Övriga val
23.1. Fanbärare (två personer) verksamhetsåret 2015
Karin Berg från termin två på läkarprogrammet samt tidigare fanbärare Edward Nehlbäck och
Joel Lenell kandiderar.
Efter sluten omröstning väljs Karin och Edvard till fanbärare för 2015.
23.2. Valberedning (två personer) verksamhetsåret 2015
James Janani och Måns Rosén väljs till valberedning för 2015.
23.3. Alumniförman (inaktiv post)
Fortsatt inaktiv.
23.4. Lokalvärdar (två personer) (inaktiva poster)
Fortsatt inaktiv. Väljs under året om behov finns då nya MedC blir klart.

§24. Övriga frågor
24.1. Revidering av föreningens policydokument
MF har under arbetet med mottagningsverksamheten i samarbete med B.Conciliae upprättat
ett avvikelsedokument som använts under senaste nollningen, vårterminen 2015. Sarah Galien
vill nu med stöd av erfarenheterna från denna nollning upprätta ett policydokument för hur
dokumentet ska nyttjas och förbättras. Ett viktigt tillägg i det nya policydokumentet är att MF
nu kan vända sig till de kliniskt verksamma förtroendevalda personerna som redan finns på
läkarprogrammet för hjälp i svårare frågor.
Policydokumentet ändras med tillägget att man bör informerar generalerna för nollningen när
det inkommit en avvikelserapport. Fullmäktige diskuterar att det är viktigt att B.Conciliae
meddelas och att man får en bredare bild av vad som har inträffat oavsett händelse. Förslaget
ändras då med tillägget ”För att få en bra bild av händelsen bör man, då det passar, kontakta
B.Conciliae. Det är viktigt att de studenter det berör förblir anonyma”. Då
mottagningsverksamheten i sin nuvarande form är ny och ständigt under förändring är det
viktigt att det här arbetet är flexibelt.
Det ändas också i stycket om diskriminering med tillägget sexuell tillhörighet.
För policydokumentet se bifogade dokument(7).
§25. Årsmötet avslutas
Linda Sundström avslutar mötet.

