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Medicinska Föreningen Uppsala – Styrelsemöte
Tid: Tisdagen den 6 Oktober, 2015 kl. 18.00
Plats: Rappesalen, Ing 10, UAS
§1. Mötets öppnande
Adam Edholm förklarar mötet öppnat.
1.1.

Närvarande medlemmar

Adam Edholm
Jesper Broqvist
Amanda Cheng
Sanna Atran
Sofia Kühner
Isabella Lindén
Viktor Jones
Fredrik Wikander
Sofia Eriksson
Gustav Gammelgård
Sophia Kebede Löfström

Ordförande MF
Vice Ordförande MF
Kassör MF
Sekreterare MF
Sympaticus
IFMSA
MIFU
Mediscenarna
Synapsis
MSF
MSR

§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
Gustav Gammelgård väljs till justerare av protokollet.
2.4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkännes.
2.5. Godkännande av styrelsens beslutsförhet
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
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3.1. Ordförande
3.1.1. MedC
12/10 får vi tillgång till MedC och då flyttas även möblerna. Förutom kontoret så
kommer vi att ha ett till låst utrymme där det än sålänge är planerat att Glansbandet
ska ha sina instrument. Utrymmet måste dock finnas till för de andra
organisationerna om ett behov skulle finnas.
Ett förslag är att vi även har garderober i korridorerna till förvaring då möjligheterna till
förvaring är rätt låga.
18/10 kl. 17-19 kommer medlemmar från samtliga föreningar hjälpa till att möblera på
MedC.
26/10 kl. 17 ska vi ha lära känna MF-kväll för T1orna, samt inflyttningsfest (kl.18 kan
resten av terminerna komma). Då kan de olika föreningarna möjligtvis ha ett bord var.
3.1.2. Preklin
Samarbetet med generalerna angående serveringspersonalen har gått bra, men fler
möten ska hållas. I framtiden vill PK gärna att Preklin ska in under MF. Detta är dock
inte bestämt än.
3.1.3. Mottagningsverksamhet
Mottagningen har gått bra överlag, alla alkoholrelaterade evenemang har besökts av
MF.
Dock hade vi en incident under nollningen. Det var en film, som gick ut i anslutning till
togasittningen, som anspelade på sexuellt våld. Den blev snabbt bortplockade, de
ansvariga stängdes av från resten av nollningen och togasittningen ställdes in.
Det som har varit problematiskt under nollningen är just spexen. Då det är svårt att
granska alla spexen innan de går ut. Inför nästa nollning borde vi därför organisera ett
system där alla spex och sånger ska granskas.
Just nu är det även så att faddrarna skriver på ett kontrakt, men nollorna har inga
förhållningsregler eller krav på dem som det är än så länge. Det diskuteras att sätta
upp ett kontrakt för nollorna också, som innehåller förhållningsregler och gör att man
kan stänga av nollor också ifall de gör något fel.
Vi ska nu tillsätta en arbetsgrupp, som kan jobba med nollningen. Kring
förhandsgranskning, kontrakt för nollorna etc. Arbetsgruppen bör innehålla människor
från MF styrelsen, men även andra människor som är intresserade.
Adam skickar ut ett meddelande på MFs Facebook-sida, som annonserar efter
medlemmar i arbetsgruppen.
3.1.4. Övrigt
Örebro har startat en kirurgigrupp och har nu skickat iväg en förfrågan till oss där de
undrar om vi är intresserade av att starta en. Kan även hjälpa oss med detta i sådana
fall. Så om det är några som är intresserade av att starta en kirurgigrupp så får man
höra av sig till Adam Edholm.
Pol. kandarna vill jättegärna göra om professorskampen och undrar nu om vi är
intresserade av det.
3.2. Vice ordförande
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Tygkassarna har sålt bra. Även pins och högtidsband sålde bra inför balen. Inköpet
av tjocktröjor ligger på is än så länge. Innan de köps in så måste vi se hur ekonomin
ser ut efter flytten till MedC.
3.3. Kassör
Inga meddelanden.
3.4. Sekreterare
Inga meddelanden.
3.5. Föreningarna
3.5.1. B. Conciliae
Ej närvarande.
3.5.2. MSR
Efter nollningsincidenten så har MSR startat en värdegrundgrupp, som kommer att
jobba med värdegrunder på samtliga terminer.
Just nu sker planering inför studiedagen 24/2.
PK har även beslutat att man inte får gå från obligatorisk undervisning för att vara
amanuens.
3.5.3. MSF
Jobbar just nu med 40 timmars arbetsvecka och ser till att det stämmer under
utbildningen. Förbereder även inför sommarjobbskvällen 8/10.
Spånas på en forskningsmässa främst för de som ska göra sina självständiga
arbeten, men även för de som bara är intresserade av att forska.
3.5.4. Sympaticus
Har nyligen haft Medicinarbalen, detta gick bra.
Inleder nu arbetet för en ny sångbok. För fram frågan om det borde bli en MFsångbok, men att Sympaticus blir arbetsgruppen för den. Samtliga på mötet tycker att
detta är en bra idé. Hoppas att den kommer ut till sångbokssittningen (juni 2016).
Tanken är även att de ska gå ut med en tävling dit folk får skicka in bidrag.
Cykelsittning blir det den 14e november, eventet kommer ut på Facebook nu i
veckan.
KTK-sittning med pol. kandarna och psykologerna kommer äga rum 27e november.
Det kommer även bli pubquiz någon gång under terminen, datum är dock inte spikat
än.
3.5.5. MIFU
I november sker resan till Paris, det blir 9 personer som åker. Den traditionsenliga
julfesten kommer även äga rum denna termin. I januari blir det en Åreresa och det
sker mycket planering inför MedSM till våren.
Fotbollsträningar endast för tjejer har satt igång. Kommer att vara några gånger på
prov nu och vid bra uppslutning så kommer det att bli en stående aktivitet.
3.5.6. IFMSA
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Hade nationell helg i Örebro under helgen. Jobbar just nu med marknadsföring.
Diskuterar att dra ihop en egen info-kväll så att folk förstår vilka underföreningar som
är kopplade till IFMSA och hur man kan engagera sig i dessa.
3.5.7. Synapsis
Har satt igång med att jobba på ett nytt nummer. Har en ny styrelse och jobbar på att
få fler medlemmar. Tidningen kommer förmodligen ut i november och då diskuteras
det att ha en release-fest.
3.5.8. Glansbandet
Ej närvarande.
3.5.9. Mediscenarna
Allt går bra inför Storspexet. Auditions har gått bra och skådisarna har träffats. Den
slutgiltiga loggan är även klar nu.
3.5.10. Chorus Cordis
Ej närvarande.
§6. Övriga frågor
6.1. Äskor
B. Conciliae ansöker 5000 kr, som bidrag till PPKn samt till ”Hemma hos”. Äskan
godkännes.
Sympaticus ansöker 5000 kr till Mediscenarbalen då antalet sålda förköpsbiljetter till
släppet var lägre än de hoppats på.
För båda av dessa äskor gäller såklart att äskan endast går igenom när de kan visa
upp en fullständig redovisning på att de har en förlust på 5000 kr eller mer från dessa
evenemang. Om förlusten är mindre så får de endast den summan som förlusten var.
§7. Nästa möte
Kommer att äga rum 3/11-15 kl.18.00 på MedC.
§8. Mötets avslutande
Ordförande Adam Edholm tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
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…………………………………………………………………..
Ordförande Adam Edholm

……………………………………………………………………
Justerare Gustav Gammelgård

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

