Medicinska Föreningen Uppsala
2015-03-17

Medicinska Föreningen Uppsala – Styrelsemöte
Tid: Tisdagen den 17 Mars, 2015 kl. 18.00
Plats: Wieselsalen, Akademiska Sjukhuset, ingång 10.
§1. Mötets öppnande
Adam Edholm förklarar mötet öppnat.
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§2. Formalia

2.1. Val av mötesordförande
Adam Edblom väljs till mötesordförande.
2.2. Val av mötessekreterare
Sanna Atran väljs till mötessekreterare
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1.1. Närvarande medlemmar
Adam Edholm
Ordförande MF
Jesper Broqvist
Vice ordförande MF
Amanda Cheng
Kassör MF
Sanna Atran
Sekreterare MF
Viktor Jones
MIFU
James Janani
MSR
Sofia Kühner
Sympaticus
Philip Jonsson Edfast
Glansbandet
Edward Nehlbäck
MSF och Chorus CordisII IX
X
Isabella Lindén
IFMSA
Sofia Eriksson
Synapsis

2.3. Val av justerare
Viktor Jones väljs till justerare av protokollet.
2.4. Godkännande av dagordningen
2.5. Godkännande av styrelsens beslutförhet
Mer än hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande och styrelsen är således beslutsför.
2.6. Godkännande av föregående protokoll
Har ej justerats än, protokollet skickas ut när det är färdigt.
2.7. Adjungeringar
Fredrik Wikander.
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§3. Diskussionsfrågor och meddelanden
3.1. Ordförande

3.1.1. Läkarprogrammets mottagningsverksamhet (nollningen)
Spex under nollningen, som anmäldes för att det anspelade på våldtäkt har uppmärksammats i media
nyligen. Incidenten hade redan blivit hanterad av det tidigare MF presidiet. All kontakt med media har
gått via PK. Eftersom att incidenten har blivit hanterad och tagits upp i MSR och PK så finns det inte
så mycket mer att göra.
3.1.2. MedC
Planerad inflytt är oktober 2015 enligt ULO. Det beslutas att en arbetsgrupp ska börja med
planeringen inför inflytten. Arbetsgruppen består av presidiet samt Viktor Jones och Isabella Lindén.
Arbetsgruppen kommer även ta in förslag på hur MedC ska utformas från övriga medlemmar i MF.
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BMF och LSRU har begärt tillgång till MedC och det diskuteras hur detta ska lösas då
läkarprogrammet står för finansieringen. Det kommer förslag på om de ska få tillgång till bokning
senare än läkarstuderande eller om de ska ha samma tillgång till bokning av MedC, men med ett
begränsat antal bokningar per termin. Arbetsgruppen får uppgiften att sätta upp ett kontrakt som
utformar hur MedC ska delas mellan programmen.
3.2. Vice ordförande
Inga meddelanden.
3.3. Kassör
Inga meddelanden.
3.4. Sekreterare
Inga meddelanden.
3.5. Föreningarna
3.5.1. BMF
Passiva.
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3.5.2. MSR
För diskussion med andra läkarprogram i Sverige om hur de olika programmen gör med olika frågor
via OMSiS (Ordförandekonventet för medicinstuderande i Sverige).
Diskussion huruvida MF ordföranden ska berättigas Uppsalarad har förts. MFs tidigare ordförande
Sarah Galien har bjudits in till MSR och berättade om varför ordförande för MF borde berättigas
Uppsalarad. Detta röstades dock ner av MSR då det inte tycktes finnas någon anledning till detta. Det
diskuteras om MF borde föra denna fråga vidare. Presidiet ges uppgiften att till nästa möte utreda om
det finns någon möjlighet för detta att genomföras.
Förfrågningar från Göteborgs universitet har inkommit, de har infört ett projekt med mål att få
forskningen mer aktuell inom läkarprogrammet och möjligtvis få studenter att stanna kvar och fortsätta
att forska även efter sitt examensarbete. Det har diskuterats om detta borde föras vidare till Uppsala
universitet och om det i sådana fall ska ske i form av en öppen förening. MF tar gärna emot en
förfrågan om det finns intresse för en sådan förening. MSF har även beslutat att ta hjälp för att korta
ner distansen mellan forskning och läkarstuderande.
3.5.3. MSF
Vanliga verksamheten går bra. En ny föreläsningsserie drar igång om två veckor med åtta stycken
lunchföreläsningar på måndagar om akutmedicin.
För även diskussion om de ska byta namn. Möjligtvis med en tydligare förbindning till Sveriges
läkarförbund.

UPPSALA

3.5.4. Sympaticus
Planerar inför vårens tillställningar: cykelsittning, pubquiz och prepostklinsittning.
De funderar även att anordna en pubrunda för läkarstudenter i maj och undrar om MF tycker att detta
är en bra idé med tanke på tidigare incidenter. Ordförande ska föra vidare förfrågan till KK, nationerna
har dock inte varit så positiva till pubrundor under senaste tiden.
Troligtvis så kommer Sympaticus även att anordna en bal i höst.
3.5.5. MIFU
Hade möte i helgen. Utöver de vanliga aktiviteterna så är MedSM i vår i fokus. Det planeras även att
hålla en turnering mellan de olika terminerna på läkarprogrammet och mer information om detta
kommer ut senare.
3.5.6. IFMSA
Nallesjukhuset äger rum på måndag (23/3-15). LIVH (läkar- och vårdstudenter informerar om vård och
hälsa) är ett projekt där läkarstudenter går ut i SFI-klasser och informerar nyanlända invandrare om
hur vården i Sverige är organiserad. Detta projekt har fått ett stort bidrag. Kärleksakuten har
sexualupplysarutbildning på söndag (22/3-15).
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3.5.7. Synapsis
Arbetar på det nya numret som kommer att komma ut i mitten av april. De planerar att ha en releasefest när tidningen släpps. Synapsis har fått några nya medlemmar, men letar fortfarande efter fler.
3.5.8. Glansbandet
Just nu har de inte så mycket spelningar utan repar för vårbal och postklinsittning.
3.5.9. LSRU
Ej närvarande.
3.5.10. Chorus Cordis
Chorus Cordis är just nu vilande, men ska dra igång med uppstartsrep på söndag. De försöker just nu
värva människor.
3.5.11. GUL
Ej närvarande.
3.5.12. B. Conciliae
Ej närvarande.
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§6. Övriga frågor
6.1. Fredrik Wikander är ordförande för nya föreningen Mediscenarna och ansöker till MF.
Mediscenarna är en läkarspex-förening och de kommer att hålla i årliga spex i december. De kommer
även att hålla i underhållning på postklin samt hålla i öppna spexlekar. Medlemsavgift är 100kr/år.
Inröstning sker nästa möte då information om Mediscenarna inte var med i kallelsen till detta möte och
därmed kan röstningen inte ske.
6.2. Ett konsultföretag har tagit kontakt med ordförande för MF och har uttryckt en vilja till samarbete.
Styrelsen ålägger ordförande att tala vidare med dem och föra vidare information om vad för
samarbete de är intresserade av.
§7. Nästa möte
Kommer att äga rum 14/4-15.
§8. Mötets avslutande
Ordförande Adam Edholm tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.
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…………………………………………………..
Ordförande Adam Edholm

………………………………………………….
Justerare Viktor Jones

…………………………………………………
Sekreterare Sanna Atran

