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Medicinska Föreningen Uppsala – Styrelsemöte  
Tid: Tisdagen den 14 April, 2015 kl. 18.00 

Plats: Pausrummet ing. 70, 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 
Gustaf Gammelgård             MSF 
Viktor Jones                         MIFU 
Sofia Kühner                        Sympaticus 
Amadeus Bergsten              B. Conciliae 
James Janani                      MSR 
Isabella Lindén                    IFMSA 
Edward Nehlbäck                Chorus Chordis 
Frida Blankenau                  Synapsis 
Philip Jonsson Edfast          Glansbandet 
 
§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  
Isabella Lindén väljs till justerare av protokollet. 
 
2.4. Godkännande av dagordningen 
Clara Atterby från MSR vill flytta punkt 6.2. angående Preklin-skrivelsen till först av 
diskussionsfrågorna. Godkännes.  
 
2.5. Godkännande av styrelsens beslutförhet  
Mer än hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande och styrelsen är således beslutsför. 
 
2.6. Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll godkännes. 

 
2.7. Adjungeringar 
Clara Atterby, läkarprogrammet termin 9. 
 
§3. Diskussionsfrågor och meddelanden 
 
3.1 Skrivelse angående Preklin. 
Clara Atterby och James Janani är föredragande.  
Följande skrivelse presenteras och diskuteras sedan: 
 
”25 mars 2015  
Angående studenter från termin 1 som serveringspersonal under festen Preklin 
Varje termin anordnar studenter från läkarprogrammet en fest som kallas Preklin. Enligt traditionen 
serverar studenter från termin 1 samt underhåller med en dans. 
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Tyvärr har det framkommit att serverande studenter upprepat utsätts för kränkningar från äldre 
kursare. Kränkningarna har vid flera tillfällen varit av sexuell karaktär. Studenterna uppmanas att bära 
matchande kläder med tydlig sexuell framtoning vilket kan göra studenterna som bär dem obekväma. 
Detta är ett återkommande problem då festen anordnas varje termin. 
Vi ser det som allvarligt att detta drabbar studenter från termin 1 som kan anses befinna sig i en 
särskilt utsatt position eftersom de är nya på programmet i en helt ny miljö. 
Mot bakgrund av det ovanstående vill vi från MSR/MF/GUL/MSF (?) starkt rekommendera mot att 
studenter i T1 används som serveringspersonal fortsättningsvis från och med höstterminen 2015. ” 
 
Preklin är en sittning som varje termin anordnas av termin 4 på Läkarprogrammet för att fira att termin 
5 har påbörjat studierna på de kliniska terminerna. Enligt tradition serverar studenter från termin 1 
samt underhåller med en dans under middagen.  
Clara Atterby och James Janani presenterar skrivelsen och är av åsikten att arrangörerna för Preklin 
bör avrådas från att anställa studenter från termin 1 som serveringspersonal. Enligt dem är 
anledningen till detta att serveringspersonalen sexualiseras då de skulle uppmanas att bära kläder 
med sexuell framtoning samt att servera äldre studenter som ibland utsätter dem för verbala 
kränkningar av sexuell karaktär. Denna skrivelse har även diskuterats inom MSR, GUL och MSF och 
Clara och James ställer nu frågan till MF om vi ställer oss bakom denna skrivelse och vill skriva under 
den. 
Presentationen följs av en diskussion kring huruvida man skall behålla studenterna från termin 1 som 
serveringspersonal eller avråda från detta genom att ställa sig bakom skrivelsen. Samtliga närvarande 
är överens om att förekomst av kränkningar är ett problem men ett flertal är av åsikten att problemet 
inte löses genom att avråda från att använda termin 1-studenter som serveringspersonal, utan anser 
istället att det handlar om att ändra på attityden och inställningen till denna form av kränkningar. Ett 
konkret förslag på vad som skulle kunna göras för att försöka förändra klimatet är att skicka ut ett mail 
till samtliga gäster innan sittningen för att tydliggöra om att det är nolltolerans mot alla former av 
kränkningar, oavsett om de är av sexuell karaktär eller inte, samt vad följderna blir om man inte rättar 
sig efter detta. 
Det framhålls även att anställningen som serveringspersonal är frivillig samt att studenterna inte, 
åtminstone under denna termins Preklin, uppmanats bära kläder med tydlig sexuell framtoning utan 
uppmuntrats till att sätta sin egen prägel på klädseln och att ”man är välkommen att klä sig precis som 
man vill så länge kläderna är svarta”. Då studenterna på termin 1 är nya på programmet och kan 
anses befinna sig i en särskilt utsatt position ser vi även en stor vikt av att termin 4-studenterna har 
god uppsikt och agerar omgående om något händer. 
Vidare diskuteras det huruvida det att det i nuläget inte finns något konkret som kan bekräfta att detta 
är något som upplevts av termin 1-studenterna. Det är naturligtvis olyckligt och djupt beklagligt om 
någon individ känt sig utsatt men för att ha mer material att grunda ställningstagandet på diskuteras 
det att man ska skicka ut en anonym enkät till serveringspersonalen där de ges möjlighet att utvärdera 
sin upplevelse. 
Det beslutas att MF i nuläget bör fokusera på att skicka ut ovan nämnda enkät i samarbete med 
ansvariga termin 4-studenter. För att arbetet mot kränkningar ska upprätthållas kommer det även ett 
förslag om att detta ska skrivas in i MF:s stadgar som en av presidiets uppgifter att varje termin 
informera ansvariga T4 om problemet och främja detta arbete tillsammans med dem. Till nästa möte 
beslutas att ge presidiet i uppgift att utarbeta ett förslag på hur denna uppgift skulle kunna utformas. 
 
3.2 Ordförande 
 
3.2.1. Sponsorer  
MF har kontaktats av ett konsultbolag, som vill rekrytera studenter till praktikplatser och erbjuder 
sponsorpengar till MF. Det diskuteras sedan hur vi ska göra med marknadsföring av externa intressen 
och sponsorer. Styrelsen kommer fram till att allt som kan vara av intresse för läkarstudenterna bör 
marknadsföras utan avgift eller ekonomisk kompensation då informationen kan komma 
läkarstudenterna till gagn. Om de som kontakter oss däremot tjänar pengar på vår marknadsföring, så 
borde vi ta betalt för det. 
 
3.2.2. MedC 
Uthyrningen till biomedicinarna och logopederna diskuteras och ordförande Adam ska diskutera detta 
med ekonomerna och juristerna för att se hur de gör med uthyrningen av sina kårhus. 
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3.3. Vice ordförande 
Inga meddelanden. 
 
3.4. Kassör  
Inga meddelanden. 
 
3.5. Sekreterare 
Inga meddelanden. 
 
3.6. Föreningarna 
 
3.6.1. B. Conciliae 
Planeringen för höstens nollning börjar dra igång, möjligtvis så blir det något gemensamt med SSK. 
Värmlands nation är bokad för PPK. Det diskuteras även om överlämningen och den skulle behöva 
jobbas mer på så att den blir tydligare. Möjligtvis genom att sätta ihop ett överlämningsdokument.  

 
3.6.2. MSR 
Skrivelsen angående Preklin har diskuterats. Frågan har varit hur de ska bemöta det, trots att de inte 
riktigt kan göra något åt det. 
Det har röstats igenom att studenterna i termin 1-3 ska börja ”normal” tid efter sommaren istället för en 
vecka tidigare. Medan resten av terminerna ska fortsätta att börja en vecka tidigare. Detta börja gälla 
från och med nästa sommar. 
Hedermedaljer till de personer som har gjort något av betydelse för läkarprogrammet håller på att 
arbetas fram. Det är ännu inte helt klart hur detta ska gå till, vilka kategorier som ska finnas etcetera. 
PK ska även granska hur hedersmedaljerna ska se ut. 
2-3e maj är det ett OMSiS (Ordförandekonventet för medicinstuderande i Sverige) möte angående det 
sexåriga läkarprogrammet, de som kommer representera Uppsalas läkarprogram är Konrad Nilsson 
(ordförande för MSR) och James Janani. 
Det efterfrågas även om en påminnelse till klassrepresentanterna i MSR om att informationen ska 
föras vidare till klasserna från övriga styrelsemedlemmar. 
 
3.6.3. MSF 
Föreläsningsserien inför bland annat sommarvik och AT är nu igång. 

 
3.6.4. Sympaticus 
Antagningsprocessen och förtursprocessen för Sympaticus medlemmar har setts över. Just nu är det 
problem med att hitta lokal för prepostklinsittningen. Ordförande Adam ska se om det finns någon 
möjlighet att vara på Farmen. 
 
3.6.5. MIFU 
Just nu är det fullt upp med förberedelserna inför MedSM. 

 
3.6.6. IFMSA 
Utbytesgruppen, problemet just nu är att utbytet på sommaren inte fungerar på alla orter och därför 
måste Uppsala ta emot fler. 
Hålls även workshops med Institute for Indian Mother and Child. 
 
3.6.7. Synapsis 
Nytt nummer är på gång, det kommer nog ut i maj och förhoppningsvis ett till nummer till sommaren. 

 
3.6.8. Glansbandet 
Förbereder just nu för spelningar på vårbal och postklin. 

 
3.6.9. GUL 
Ej närvarande. 
 
3.6.10. Chorus Cordis 
Chrous Chordis har just nu 8-10 medlemmar, då många av deras tidigare medlemmar har tagit 
uppehåll. De söker just nu fler medlemmar. Repar på söndagar. 
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§6. Övriga frågor 
6.1. Upptagande av Mediscenarna i Medicinska föreningen 
Godkännes. 

 
§7. Äskor 
7.1. MIFU: Med-SM 
MIFU äskar pengar för transporten till Umeå i samband med MedSM. Den totala kostnaden för resa 
tur och retur beräknas bli 11 250 kr och de ansöker om 5 000 kr. Äskan godkännes. 
 
§8. Nästa möte  
Kommer att äga rum 12/5-15. 
 
§9. Mötets avslutande 
Ordförande Adam Edholm tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………… 
Ordförande Adam Edholm 
 
 
 
 
 
…………………………………………………… 
Justerare Isabella Lindén  
 
 
 
 
 
…………………………………………………… 
Sekreterare Sanna Atran 


