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Medicinska Föreningen Uppsala – Styrelsemöte  
Tid: Onsdagen den 20 Januari, 2016 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 
Isabella Lindén                    IFMSA 
Viktor Jones                        MIFU 
Sofia Eriksson                     Synapsis 
Sophie Kebede Löfström     MSR 
Albin Wiklund                      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  
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 
Har ej justerats än, protokollet skickas ut när det är färdigt. 
 
2.7. Adjungeringar 
James Janani, valberedningen. 
Julia Krabbe, läkarprogrammet termin 4. 
Adam Bergman, lokalvärd. 
 
§3. Diskussionsfrågor och meddelanden 
 
3.1. Ordförande 
Ordförande har letat sponsorer under ett tag nu. En ny sponsorkandidat är ULF (Uppsala 
Läkarförening), som även har skänkt möbler till oss. Det skulle i sådana fall vara ett samarbetsavtal 
där vi i utbyte mot sponsringen hjälper dem att nå ut till studenterna, då de vill få in fler yngre 
medlemmar. MF skulle behöva fler sponsorer, men det är ett arbete som nästa styrelse får driva 
vidare. 
 
3.1.1. MedC 
Som läget är nu så är det väldigt mycket jobb för lokalvärden, dels för att vi än så länge bara har en 
lokalvärd och dels för att det smutsas ner mycket. Folk som äter på MedC tar inte undan efter sig. Vi 
kommer nu gå ut med ett mejl till samtliga studenter för att uppmana dem att ta undan efter sig. Nu 
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ska även ISS börja leverera toapapper, handdukar, sprit och tvål, vilket förenklar arbetet något. Ett 
paket med dessa produkter kostar 1400kr och ska räcka ungefär ett halvår. Vi måste fortfarande hitta 
en till lokalvärd! 
Storstädningarna med föreningarna har inte gått så bra hittills. Det är för få människor från 
föreningarna som dyker upp. Dessutom har lokalvärd Adam Bergman varit tvungen att vara på plats 
för att instruera föreningarna. Det måste göras en checklista, som föreningarna kan ha med sig när de 
ska städa där det står precis vad som ska göras. Det är även viktigt att föreningen som ska städa 
bokar MedC av Jesper den dagen de tänker städa, så att inte lokalerna är upptagna. 
 
Det har varit lite diskussioner om hur vi ska göra med förrådet. Glansbandet vill gärna ha förrådet för 
att kunna förvara sina instrument där. Dock är detta väldigt dyr utrustning och därför vill Glansbandet 
inte att andra föreningar ska ha nyckel till förrådet. Ett förslag är att Glansbandet får köpa in skåp till 
MedC där andra föreningar kan förvara sina saker. Ett annat förslag är att Glansbandet får hyra 
förrådet och får ge någon form av kompensering till MF, möjligtvis genom rabatt på spelningar. 
Eftersom Glansbandet och Mediscenarna är de som främst är intresserade av förrådet, så kommer de 
ha ett möte med ordförande Adam och komma fram till en lösning som båda parter är nöjda med. 
Förslaget kommer sedan mejlas ut till samtliga föreningar för godkännande. 
 
3.1.2. Organisationsförändring 
Det har nu varit diskussioner om en organisationsförändring och förslaget är nu att vi ska tillsätta två 
helt nya poster, som är: 
Lokalansvarig: En person som ansvarar för bokning av MedC samt hjälper lokalvärdarna med 
beställning av förbrukningsvaror. Denne skulle även ha till ansvar att utveckla MedC. Det finns 
nämligen idéer om bibliotek, försäljning av mat etc. och detta är förslag som den lokalansvariga då 
skulle kunna driva vidare. Lokalansvariga kommer inte att sitta med i presidiet. 
Socialansvarig: Det har varit mycket med mottagningen nu och det finns stor risk för att MFs ansvar 
över sociala evenemang expanderar i framtiden, därför behövs det en socialansvarig. Den 
socialansvariga kommer att assistera vice ordförande med spexgranskning, inspektion av 
alkoholrelaterade evenemang samt kontrollera övriga sociala evenemang som faller under MF. Detta 
är inte heller någon presidiepost. 
Det beslutas att dessa poster bör tillsättas och de kommer att utannonseras till årsmötet. 
 
3.2. Vice ordförande 
100 meter högtidsband är beställda. Mottagningen är nu igång och det har fungerat bra med 
spexgranskning etc. En seniorfadder i varje grupp finns nu också.   
 
3.3. Kassör 
Inga meddelanden. 
 
3.4. Sekreterare 
Inga meddelanden. 
 
3.5. Föreningarna 
 
3.5.1. B. Conciliae 
Ej närvarande. 
 
3.5.2. MSR 
Hade sitt första mötet nu i veckan. Studiedagen håller på att planeras. 
 
3.5.3. MSF  
Linus Perlerot har blivit vald till ordförande för den nationella verksamheten. Det diskuteras hur 
marknadsföringen ska ske.  
 
3.5.4. Sympaticus 
Sympaticus hade årsmöte igår. Den 11e mars är sittningen P3. Cykelsittning och pubquiz kommer 
även det att arrangeras nu under våren. Prepostklinsittningen blir den 3e juni. Det spånas om en 
gemensam fest med Karolinska Institutet till hösten. De fortsätter även att jobba på sångboken och 
möjligtvis så kommer de kunna beställa in 500 sångböcker för 51kr/bok.  
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3.5.5. MIFU 
I vår är det MedSM i Uppsala och MIFU kommer nu dra igång med uttagningarna till det. Snart åker de 
även iväg till Åre.  
 
3.5.6. IFMSA 
IFMSA hade årsmöte i måndags. Sawin Youssef blev vald till ny ordförande. Den 14e februari är det 
nationell helg i Stockholm. 
 
3.5.7. Synapsis 
Jobbar just nu med ett nytt nummer. Det är lite försenat, men kommer ut i slutet av februari. De har fått 
in presentationstexter från flera föreningar och om det är någon förening som fortfarande vill vara med 
så finns det tid veckan ut. 
 
3.5.8. Glansbandet 
Ej närvarande. 
 
3.5.9. Mediscenarna 
Första året som förening har gått bra, de har klarat budgeten. 
 
3.5.10. Chorus Cordis 
Ej närvarande. 

 
3.6. Övriga ledamöter 
Valberedningen: 
Har redan fått in ganska många förslag. Poster som finns att söka är: ordförande, vice ordförande, 
sekreterare, kassör, 2 fanbärare, socialansvarig och lokalansvarig. James och Måns, som utgör 
valberedningen kommer att sätta sig på ett möte och kontakta de personer som de tror skulle passa 
bäst. Ett evenemang kommer även att utannonseras på Facebook. 
 
§6. Övriga frågor 
6.1. Upptagande av Crescendo i Medicinska Föreningen 
Julia Krabbe är med på mötet som representant och berättar att de än så länge är ett gäng från termin 
4, som har gått ihop för att skapa Medicinarkören Crescendo. De har ambition om att snart börja 
rekrytera in fler människor, både tjejer och killar är välkomna. Deras mål är att sjunga mycket akapella 
och modern musik. Kören är främst riktad till läkarstudenter, men det vore även kul om andra 
studenter vill gå med. 
Upptagandet godkännes. 
 
6.2. Äskan från MIFU 
MIFU äskar om pengar till MedSM. De kommer att ha utgifter på ungefär 125 000 och skulle vilja äska 
om 5000kr till evenemanget.  
Äskan godkännes. 
 
6.3. Uteslutande av Chorus Cordis 
Chorus Chordis är nu inaktiva och uteslutes härmed från Medicinska Föreningen. 
 
§7. Nästa möte  
Nästa möte blir årsmötet den 16e februari kl 18.00.  
 
§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 
 


