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Medicinska Föreningen Uppsala – Styrelsemöte  
Tid: Tisdagen den 3 November, 2015 kl. 18.00 

Plats: MedC, Ing 14, 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 
Sofia Kühner                       Sympaticus 
Hanna Eriksson                   IFMSA 
Viktor Jones                        MIFU 
Sofia Eriksson                     Synapsis 
Gustav Gammelgård           MSF 
Sophia Kebede Löfström     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  
Viktor Jones 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 
Vi har just nu vårt första möte på MedC och invigningen ägde rum nu i veckan. Det var många i termin 
1 som kom, vilket var kul! 
 
Bokning av MedC kommer att ske via vice ordförande Jesper Broqvist. Det beslutas att bokning av 
MedC ej kan ske under vardagar kl. 8-17 då lokalerna ska finnas tillgängliga för alla studenter som vill 
plugga eller äta. Grupprummen får max bokas 4 timmar/gång och ska ske 24h innan. Stora salen kan 
endast bokas av föreningar och bokningen där ska ske 1 vecka innan. Vi kommer försöka fixa ett 
formulär på hemsidan för att göra bokningen lättare och då kommer även ett godkännande av 
kontraktet att ske. Kontraktet för bokning kommer att basera på kontraktet som fanns för gamla MedC 
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med några förändringar. På hemsidan kommer det förhoppningsvis även komma upp en kalender där 
man kan se vilka tider som är bokade. 
Om det är någon förening som vill ha tillgång till städskrubben, så ska man höra av sig till Jesper 
Broqvist som har nycklarna.  
 
Kostnaderna för MedC uppskattas bli 15 000-20 000kr. Något som behöver göras nu är uppsättning 
av projektorn och förmodligen så måste vi köpa en ny duk till den. 
 
Vi har fått in 2 kandidater till lokalvärdar från valberedningen. Valet av dessa sker senare under mötet. 
Arbetsbeskrivningen för lokalvärdarna finns kvar från gamla MedC, men kommer att justeras lite. En 
ersättning på 1000kr/termin beslutas. Det bestäms även att det kommer att vara föreningsstäd en 
gång i månaden. Så varje månad kommer en förening att få i uppgift att ”storstäda” på MedC. 
Biomedicinarna och logopederna kommer att ansvara för två av dessa städdagar, då det är sagt i 
deras kontrakt att de ska hjälpa till med varsin städdag/termin. 
 
På kontoret finns det flera kartonger som måste packas upp. Den 19e nov kl. 17.30 är det rensning på 
kontoret och det förväntas att samtliga föreningar är närvarande. 
 
3.1.2. Mottagningsverksamhet 
Arbetsgruppen är nu igång med sitt arbete och de har hittills träffats en gång. Det beslutades då att 
det ska införas förhandsgranskning utav samtliga spex, filmer och material som kommer ut under 
nollningen. Manus till spexen kommer att skickas in 24h innan. Fadderutbildningen kommer även att 
expanderas. 

 
3.1.3. Organisationsförändring 
Som det ser ut i dagsläget så har presidiets arbetsbörda blivit större. Till exempel med den nya 
inblandningen i nollningen. Ett förslag för att minska arbetsbördan är att tillsätta två vice ordförande 
istället för en. En skulle då ha ansvar över ett socialt utskott (framförallt nollningen) och ett lokalutskott 
(MedC). Alternativt så tillsätter vi två förmän i respektive utskott, som sitter med i styrelsen, men inte i 
presidiet. Det diskuteras sedan om vi borde övergå till att förändra organisationen så att vi istället för 
föreningar har utskott eller om vi ska ha en blandning av utskott och föreningar. Det skulle även 
behövas någon som är näringslivsansvarig. Detta kommer att diskuteras vidare på framtida möten. 

 
3.2. Vice ordförande 
Försäljningen under invigningen av MedC gick bra, främst tygkassarna gick åt. 
 
3.3. Kassör 
Inga kommentarer. 

 
3.4. Sekreterare 
Inga kommentarer. 

 
3.5. Föreningarna 
 
3.5.1. B. Conciliae 
Ej närvarande. 

 
3.5.2. MSR 
Det har nu kommit fram en lösning till hur KUAn i T10 ska gå till för de som redan har gjort sitt 
examensarbete. Arbetet med bättre arbetsvillkor pågår fortfarande med fokus på 40h arbetsvecka. 
Har även representanter som jobbar med sluttentan i T11, tentan kommer mest att fokusera på 
patientbemötande.  

 
3.5.3. MSF 
Även MSF jobbar mot en 40 h arbetsvecka. Har en föreläsning på gång, mer information kommer 
snart. Den 30 november är det Forskningskväll, denna kommer inledas med en föreläsning med bland 
annat 2 studenter och en äldre forskare, som berättar hur de började med forskning. Peter Bergsten 
och en studievägledare kommer även att medverka. Efter föreläsningen blir det mingel, liknande AT-
mässan, för de som är intresserade av att forska och för de som vill påbörja sitt examensarbete.  
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3.5.4. Sympaticus 
Förbereder inför cykelsittningen. Anmälan ska vara inne senast på fredag (6/11). Den 27e november 
anordnas KTK-sittningen. De har även sångboksfest den 15e januari och i december blir det pubquiz. 
Angående sångböckerna, så undrar Sympaticus om MF kan betala för beställningen av 
sångböckerna, men att Sympaticus ansvarar för försäljningen. Så har det varit tidigare och 
beställningen får anpassas efter MFs budget. Målet är att sångböckerna kommer ut i juni nästa år.  

 
3.5.5. MIFU 
MIFU jobbar vidare med MedSM. Snart åker de iväg på Parisresan. Den 17e november är det planerat 
att se på en Danmark-Sverige match på MedC. Den årliga julfesten kommer att äga rum den 12e 
december på Bridgens hus. 

 
3.5.6. IFMSA 
LIVH (Läkar- och vårdstudenter informerar om vård och hälsa) har kick-off imorgon (4/11) och 
Kärleksakuten hade en föreläsning igår (2/11) om asexualitet.  

 
3.5.7. Synapsis 
Nästa tidning kommer ut sista veckan i november, den blir 28 sidor. Det finns en förfrågan från övriga 
föreningar att få göra reklam i Synapsis och de föreningar som är intresserade kan höra av sig till 
Sofia Eriksson. 
 
3.5.8. Glansbandet 
Ej närvarande. 
 
3.5.9. Mediscenarna 
Ej närvarande. 
 
3.5.10. Chorus Cordis 
Ej närvarande. 
    
§6. Övriga frågor 
 
6.1. Val av lokalvärdar 
Det har kommit in två kandidater från valberedningen: Adam Bergman och Tobias Olsson. Ingen av 
kandidaterna kan närvara, men de har båda skickat in en skriftlig motivering som läses upp. Samtliga 
styrelsemedlemmar håller med om att båda kandidater känns lämpliga och de väljs till lokalvärdar. 
 
§7. Nästa möte  
Kommer att äga rum 3/12-15 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 Viktor Jones 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………. 
Sekreterare Sanna Atran 
 


