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Plats: Rappesalen, 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
Amadeus Bergsten
B. Conciliae
Sofia Kühner
Sympaticus
Isabella Lindén
IFMSA
Gustaf Walther
MIFU
Agnes Timm
Glansbandet
Fredrik Wikander
Mediscenarna
§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
Amanda Cheng väljs till justerare av protokollet.
2.4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkännes.
2.5. Godkännande av styrelsens beslutförhet
Mer än hälften av styrelsemedlemmar 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
Just nu så är invigningen planerad till första oktober. Uppsala läkarförening har kontaktat oss och har
möbler som de vill donera till MedC. Vi har även möbler från våra tidigare lokaler och vi har därmed
fler möbler än vi behöver så arbetsgruppen för MedC kommer behöva besluta vilka möbler som vi vill
ha på MedC och vilka möbler som kan doneras bort eller säljas.
Till inflyttningen planeras en kväll då vi ska arrangera en kombinerad ”Lära känna MF” kväll samt
inflyttningsfest. Förslagsvis har vi ”Lära känna MF” för ettorna först och de övriga terminerna får
komma lite senare till inflyttningsfesten.
3.1.2. Preklin
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Preklin har diskuterats med PK och MSR. Det har då kommit upp förslag på att MF borde ta större
ansvar över Preklin för att kunna ge ett bättre stöd samt för att undvika trakasserier. Frågan är då om
Preklin ska bli en underförening eller hamna direkt under MF.
Årets arrangörer har bestämt sig för att använda T1or som personal till Preklin. Dock kommer det
förmodligen finnas vakter som går med nollorna samt en möjlighet till mer täckande klädsel. Det
kommer även att gå ut mejl till samtliga gäster som informerar om det rådande problemet.
3.2. Vice ordförande
Nollningen har gått bra. Några T2or missade fadderutbildningen i våras, men detta har löst sig. Till
gammelfaddersittning valdes tema djur & jägare. Detta ansågs inte vara lämpligt och temat är nu bytt.
3.3. Kassör
Inga meddelanden.
3.4. Sekreterare
Inga meddelanden.
3.5. Föreningarna
3.5.1. B. Conciliae
Har haft sittning, pubrunda och lekkvällar än så länge och allt har gått bra! Planering inför PPK just nu
och håller på med att fixa gruppbiljetter till släppet för T4 och T5, som har förfest innan. De har även
en äska till PPK.
3.5.2. MSR
Ej närvarande.
3.5.3. MSF
Ej närvarande.
3.5.4. Sympaticus
Kommer att arrangera en Medicinarbal den tredje oktober. Kommer att sälja biljetter den 20e
september. 60% av biljetterna kommer att gå till klin och 40% till preklin.
På söndag (13 september) så håller Sympaticus i ett pubquiz för nollorna.
Nästa projekt blir att fixa en ny sångbok och i samband med detta kommer en sångskrivartävling äga
rum.
I höst blir det även cykelsittning och den 15e januari blir det sångboksfest.
3.5.5. MIFU
Första mötet för terminen ägde rum förra helgen. MIFU kör på som vanligt med nästan samma
träningstider som förut. Statistiskt sett så är det mycket fler killlar på träningarna, så nu kollas intresset
för separata träningar för tjejer. Inte bestämt om det ska bli en kontinuerlig veckoaktivitet eller enbart
som en inkörsport.
Det kommer även att hållas i en spökbollsturnering och en resa till Åre.
Våren 2016 anordnas MedSM i Uppsala och just nu jobbar MIFU med att arrangera detta och försöker
att få dit fler läkarstudenter, både som funktionärer eller till publiken. Ett samarbete med Sympaticus
diskuteras, då de möjligtvis kan hjälpa till med att anordna en sittning i samband med MedSM.
3.5.6. IFMSA
Har haft sitt första styrelsemöte för terminen. IFMSA försöker marknadsföra sig själva, men det har
varit svårt då de har en väldigt bred verksamhet. På nollningspubrundan kommer IFMSA att hålla i en
av stationerna. Det är en nationell helg 2-4 oktober, då alla orters IFMSA ses. IFMSA kan ge
resebidrag till de som är intresserade av att åka dit.
Det går bra för undergrupperna, såsom Kärleksakuten och Nallesjukhuset.
3.5.7. Synapsis
Ej närvarande.
3.5.8. Glansbandet
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Hade sitt första rep nu i veckan. Glansbandet kommer att spela på Medicinarbalen.
3.5.9. Mediscenarna
Även Mediscenarna kommer att uppträda på Medicinarbalen. De har precis gjort en sida på Facebook
(som vem som helst kan gå in och gilla) samt en Facebook-grupp (för de betalande medlemmarna).
Några av medlemsförmånerna är billigare biljett till storspexet i december och får dessutom komma på
deras evenemang.
Till storspexet rekryteras just nu bland annat en kostymansvarig och människor till scenografin.
Audition för skådespelare och sångare hålls nu och alla är välkomna!
3.5.10. Chorus Cordis
Ej närvarande.
§6. Övriga frågor
Inga finnes.
§7. Nästa möte
Kommer att äga rum 6/10-15
§8. Mötets avslutande
Ordförande Adam Edholm tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

…………………………………………………….
Ordförande Adam Edholm

…………………………………………………….
Justerare Amanda Cheng

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

