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Medicinska Föreningen Uppsala – Styrelsemöte
Tid: Tisdagen den 12 Maj, 2015 kl. 18.00
Plats: Wieselsalen, Ing 10, UAS
§1. Mötets öppnande
Adam Edholm förklarar mötet öppnat.
1.1. Närvarande medlemmar
Adam Edholm
Ordförande MF
Jesper Broqvist
Vice Ordförande MF
Amanda Cheng
Kassör MF
Sanna Atran
Sekreterare MF
James Janani
MSR
Eyla Mohlin
Synapsis
Celina Lindgren
Synapsis
Amadeus Bergsten
B. Conciliae
Maria Lundström
Sympaticus
Isabella Lindén
IFMSA
Ulrika Kihlberg
MIFU
§2. Formalia
2.1. Val av mötesordförande
Adam Edholm väljs till mötesordförande.
2.2. Val av mötessekreterare
Sanna Atran väljs till mötessekreterare.
2.3. Val av justerare
James Janani väljs till justerare av protokollet.
2.4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkännes.
2.5. Godkännande av styrelsens beslutsförhet
Mer än hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande och styrelsen är således beslutsför.
2.6. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkännes.
2.7. Adjungeringar
Inga finnes.
§3. Diskussionsfrågor och meddelanden
3.1. Ordförande
3.1.1. MedC
Lokalerna i nya MedC är mindre än tidigare, men i detta skede så går det inte att ändra på. Detta
kommer dock att tas upp i ULO. Det diskuteras hur vi ska dela lokalerna med biomedicinarna och
logopederna. Vi kommer fram till att de får boka lokalerna 10 gånger/förening varje termin. De kommer
även att ha en städdag/termin och förening. Ett preliminärt avtal kommer att skickas ut till nästa
kallelse.
3.1.2. Preklin
Skrivelsen angående studenter från termin 1 som serveringspersonal under festen Preklin (se
föregående protokoll) har åter tagits upp i MSR där studentrepresentanter från varje klass röstade
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fram en skrivelse som avråder anordnarna (T4) från att använda studenter från termin 1 som
serveringspersonal.
Skrivelsen har även diskuterats i termin 3, klassen som nästa termin kommer att arrangera Preklin och
som det ser ut i dagsläget så kommer de att använda sig av studenter i termin 1 som
serveringspersonal.
MF bestämmer sig för att vi till hösten ska försöka jobba med arrangörerna och se hur det går. Om det
inte fungerar så får vi ta upp det i styrelsen igen efter nästa Preklin. MSR kommer även att ha en
arbetsgrupp, som arbetar mot trakasserierna (t.ex. genom uppföljning och utvärdering efter Preklin
och bättre överlämningar). Adam Edholm kommer att sitta med i MSR:s arbetsgrupp.
3.2. Vice ordförande
3.2.1. Tröjor & Tygkassar
Tygpåsar finns nu att köpa för 30 kr. Hör av er till vice ordförande Jesper för att köpa.
Tröjorna kommer att tas upp på nästa möte och kommer förmodligen att säljas till hösten.
3.3. Kassör
Inga meddelanden.
3.4. Sekreterare
Inga meddelanden.
3.5. Föreningarna
3.5.1. B. Conciliae
Generalerna har kollat runt angående sponsring till höstens nollning. Tackfest hölls för de gamla
generalerna och chefsfaddrarna nyligen. Fadderutbildning kommer att hållas nu i veckan.
3.5.2. MSR
MSR har årsmöte 25e maj och då kommer en ny styrelse väljas.
De har diskuterat det nya läkarprograms förslag med de olika universiteten i Sverige som har
läkarprogrammet under OMSiS i Stockholm. De flesta lärosätena är positiva till förändringarna som
kommer ske dock är det mycket tveksamheter och oklarheter kring vissa punkter i förslaget som man
försökt belysa i diskussionerna som varit. MSR Uppsala är också positiva till förändringarna, men har
lite förändringar som de vill ta upp.
Schemaläggningar har diskuterats och man försöker räkna på hur många obligatoriska timmer varje
termin har för att se om det överstiger 40h/per vecka vilket är rekommendationen från UU.
Utvärderingar angående handouts kommer att komma ut snart.
Den valbara kursen har flyttats till termin 11 och det kommer finnas möjlighet att välja mellan 8 olika
kurser.
PK har bestämt efter en hel del diskussioner att en KUA ska placeras under termin 10 då det är enda
terminen där det går att placera den. Detta diskuteras dock fortfarande då det i sådana fall inte
kommer att gå att hoppa över termin 10 om man har valt att göra sitt självständiga arbeta tidigare
under utbildningen.
3.5.3. MSF
James Janani informerar om att T5 kommer få en lunchföreläsning snart. Event kommer komma upp
på Facebook.
Tittar tillsammans med MSR på schemaläggningen och hjälper till med att reda ut frågeteckna som
finns där.
3.5.4. Sympaticus
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Cykelsittningen gick jättebra! Det som är kvar nu är sångbokssittningen, dock har det varit svårt att
hitta lokal så det är inte helt klart hur det blir med den sittningen än. Sympaticus har även diskuterat
om att vilja hålla i ett event under nollningen. Detta kommer de att ta upp med B. Conciliae.
3.5.5. MIFU
MIFU var på MedSM nu i helgen, gick sådär men inga direkt toppresultat som man hade hoppats på.
Planer på att försöka hålla i en brännbollsturnering. Det kommer även hållas en paintball-tävling mot
pol.kand:arna. Anmäl vid intresse.
3.5.6. IFMSA
Nationella helgen i Malmö gick jättebra, Uppsala vann bästa spex om man frågar folk där.
Det är stora problem med utbytena då speciellt forskningshandledare är svåra att hitta.
Utbytesstudenterna kommer vara i Sverige mellan 10 juli - 7 aug. Om man vill vara fadder kan man
anmäla sig till James Janani.
De har även en äska till utbytesverksamhet för främst sociala aktiviteter för att kunna hålla i
fadderaktivitet. De äskar nu om 5000kr. Äskan godkännes.
3.5.7. Synapsis
Nästa nummer av Synapsis kommer ut i slutet av maj. Numret efter det kommer ut till terminsstarten.
Frida avgår som ordförande, men vem som kommer ta över är inte bestämt än.
3.5.8. Glansbandet
Ej närvarande.
3.5.9. GUL
Ej närvarande. Har nu varit frånvarande under 3 möten utan giltig anledning och blir nu passiva.
3.5.10. Chorus Cordis
Ej närvarande.
3.5.11. Mediscenarna
Ej närvarande.
§6. Övriga frågor
Inga finnes.
§7. Nästa möte
Kommer att äga rum 25/8-15.
§8. Mötets avslutande
Ordförande Adam Edholm tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
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……………………………………………………
Ordförande Adam Edholm

……………………………………………………
Justerare James Janani

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

