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Medicinska Föreningen Uppsala – Styrelsemöte
Tid: Tisdagen den 3 December, 2015 kl. 18.00
Plats: MedC, Ing 14, UAS
§1. Mötets öppnande
Adam Edholm förklarar mötet öppnat.
1.1. Närvarande medlemmar
Adam Edholm
Jesper Broqvist
Amanda Cheng
Sanna Atran
Filip Hoffman
Isabella Lindén
Viktor Jones
Sofia Eriksson
Sophia Kebede Löfström
Sofia Bremberg

Ordförande MF
Vice Ordförande MF
Kassör MF
Sekreterare MF
Sympaticus
IFMSA
MIFU
Synapsis
MSR (och Mediscenarna)
B. Conciliae

§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 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
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MedC: 3 mikrovågsugnar har gått sönder och har felanmälts. Än så länge så har vi bara
en lokalvärd, en till behövs! Mediscenarna har sitt första föreningsstäd nästa vecka. Ett
städskåp bör fixas och placeras i köket, så att städprylarna blir mer lättillgängliga.
3.1.1. Redovisning av mottagningsgruppens arbete
Mottagningsgruppen har tagit fram tre dokument: Riktlinjer för spex och filmer,
Förhållningsregler för T1 och Arbetsbeskrivning för seniorfaddrar. Samtliga finns att
läsa på hemsidan.
Riktlinjer för spex och filmer: Manus ska skickas in till vice ordförande eller annan
ansvarig för granskning i förväg. Faddrarnas spexmanus ska vara inlämnat 48 timmar
före utförande, medan recentiorerna ska lämna in det senast 24 timmar innan. I
styrelsen finns det delade meningar om det är rimligt att skicka in alla manus för
godkännande, men de flesta anser att det vore bra att ha någon extern som kollar
igenom spexen.
Förhållningsreglerna för T1orna håller alla med om.
Arbetsbeskrivning för seniorfaddrarna: är ungefär som chefsfaddrarnas uppgift, men
seniorfaddrarna har ett extra ansvar att se till att riktlinjerna följs. Det bestäms att de
sittningarna som seniorfaddrarna är nyktra på betalas av MF, medan de själva får betala
för övriga tillställningar. För att slippa beställa in speciella tröjor till seniorfaddrarna så
är en idé att de ska använda sina gamla mottagningströjor, men med ett band eller en
pin som visar att de är seniorfaddrar. Minst 1, men helst 2, seniorfaddrar behövs i varje
mottagningsgrupp.
Samtliga dokument godkännes, men Sympaticus röstar emot (då de inte tycker att det är
rimligt att förhandsgranska spex). MIFU röstar blankt.
Utöver dessa dokument så har mottagningsgruppen också jobbat för att förbättra
fadderutbildningen. Förutom presidiet, som håller i utbildningen, så kommer Mia
Ramklint att göra besök. Mia kommer att tala om ansvaret med läkarrollen.
3.1.2. Organisationsförändring
Då arbetsbelastningen på presidiet, främst vice ordförande, har ökat på senaste tiden så
skulle en organisationsförändring behöva genomföras. Det diskuteras om hur den skulle
kunna se ut. Förslaget som får mest stöd av styrelsen är att man ska tillsätta två nya
poster, som skulle vara under vice ordförande och då rapportera upp till denne. Den ena
posten är en lokalansvarig, som skulle ansvara för bokning, felanmälan etc. på MedC.
Lokalvärdarna skulle då rapportera till lokalansvariga. Den andra posten är en
mottagningsansvarig, som till exempel granskar spexmanus och besöker
alkoholrelaterade tillställningar under mottagningen. Vice ordförande är alltså
fortfarande primärt ansvarig för dessa områden, men får hjälp av två personer som
ansvarar för respektive område.
Det andra förslaget innebar en mycket större förändring för organisationen och då
skulle föreningarnas roll förändras.
Det beslutas att presidiet ska ta fram ett konkret förslag på hur det kan se ut med det
första förslaget.
3.2. Vice ordförande
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Väldigt många av högtidsbanden har sålts, så nu funderar Jesper på om vi ska köpa in
mer. Om vi vill ha samma kvalité som tidigare så kommer det att kosta 44kr/meter,
detta gäller för 100-metersband. Dock så säljer vi högtidsbanden för 1kr/cm, så vi
kommer tjäna på det i längden. Inköpet godkännes.
På hemsidan så finns det nu en kalender för MedC, där man kan se hur det är bokat.
Bokningen måste dock fortfarande ske via Jesper än så länge.
3.3. Kassör
Inga meddelanden.
3.4. Sekreterare
Inga meddelanden.
3.5. Föreningarna
3.5.1. B. Conciliae
Schema för mottagningen har satts.
3.5.2. MSR
På det senaste mötet så pratade de främst om studiedagen i februari. De har också
startat en grupp som jobbar mot diskriminering.
3.5.3. MSF
Ej närvarande.
3.5.4. Sympaticus
Anordnar pubquiz 10 dec, vinsten kommer skänkas till Musikhjälpen. En grupp har
börjat jobba med den nya sångboken. Har även börjat anordna P3 till våren och den 15e
januari så blir det sångbokssittning.
3.5.5. MIFU
Den 12e december så är MIFUs Julfest. Den vanliga verksamheten rullar på. Har även
haft fotbollskväll här på MedC.
3.5.6. IFMSA
Årsrapporten skrivs och den 18e januari så är det årsmöte.
3.5.7. Synapsis
Nytt nummer ute! Har nu precis börjat med ett nytt nummer, så om det är förening som
har något som ni vill ha med, så får ni höra av er. Deadline för det är 11e januari. Det
diskuteras om en MF-sida ska införas, där information om MF och dess underföreningar
finns.
3.5.8. Glansbandet
Ej närvarande.
3.5.9. Mediscenarna
I helgen så är det föreställningshelg för storspexet och biljetterna är slutsålda.
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3.5.10. Chorus Cordis
Ej närvarande.
§6. Övriga frågor
§7. Nästa möte
Preliminär bokning av nästa möte är 19/1-16.
§8. Mötets avslutande
Ordförande Adam Edholm tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

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

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

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

