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Medicinska Föreningen Uppsala – Styrelsemöteprotokoll  
Tid: Tisdagen den 16 december, 2014 kl. 17.00 

Plats: Konferensrummet ing. 30 BV, UAS 
 
§1. Mötets öppnande 
Sarah Galien förklarar mötet öppnat. 
 
1.1. Närvarande medlemmar 
Sarah Galien  Ordförande MF 
Erik Eliasson  Vice ordförande MF 
Ebba Velander Kassör MF 
Måns Rosén  Sympaticus 
Sara Spens  LSRU 
Amanda Cheng B. Conciliae 
Viktor Jones  MIFU 
Philip Jonsson Edfast Glansbandet 
James Janani  MSR 
Isabella Lindén IFMSA 
 
 
§2. Formalia 
 
2.1. Val av mötesordförande 
Sarah Galien väljs till mötesordförande. 
 
2.2. Val av mötessekreterare 
Erik Eliasson väljs till mötessekreterare. 
 
2.3. Val av justerare  
James Janani väljs till justerare av protokollet.  
 
2.4. Godkännande av dagordningen 
Ordförande vill lägga till punkten ”Loggor” som 3.1.6. Godkännes. Kallelsen till mötet 
skickades ut för 1 vecka sedan. Kallelseförfarandet 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 
Vi går igenom föregående protokoll översiktligt och sammanfattar vad som diskuterats. 
Föregående protokoll godkännes. 
 
2.7. Adjungeringar 
Samer Yousef, läkarprogrammet termin 4. 
 



M
ED

IC

IN
SKA  FÖRENIN

G
EN

UPPSALA

II  IX  X  XI

Medicinska Föreningen Uppsala   
2014-12-16   
	  
§3. Diskussionsfrågor och meddelanden 
3.1. Ordförande 
3.1.1. Läkarprogrammets mottagningsverksamhet (nollningen) 
I samband med tackfadderpubrundan som anordnades av termin 1 för termin 2 i mitten av 
oktober uttryckte flera nationer missnöje till Kuratorskonventet (KK) över hur evenemanget 
genomförts. Detta har lett till att MF i samarbete med B. Conciliae (föreningen som ansvarar 
för mottagningsverksamheten och som består av faddrarna i (blivande) termin 2) beslutat att 
organisera och skärpa till regelverket kring mottagningsverksamheten för att på sikt 
säkerställa dess kvalitet och minimera riskerna för att incidenter uppstår i framtiden. 
 
Styrelsemedlemmar ur MF har därför i samarbete med B. Conciliae upprättat fem olika 
officiella dokument (dessa dokument finns snart länkade på hemsidan, under rubriken 
Medicinska Föreningen -> Dokument) som bland annat innehåller riktlinjer för 
mottagninsverksamheten. Dokumenten har även delgivits KK och Programkommittén för 
läkarprogrammet (PK). Kortfattat handlar det om att alla faddrar i termin 2 behöver skriva på 
ett avtal som reglerar nollningen och bland annat innefattar att ett visst givet antal faddrar 
måste vara nyktra på evenemang där alkoholservering förekommer för att minska risken för 
incidenter. MF kommer ha ansvaret för eventuella varningar och i värsta fall avstängningar av 
faddrar som inte sköter sig och bryter mot avtalet de skrivit på. MF kommer även granska 
”nollehäftet” (som varje ny student får som vägledning för mottagningsverksamheten) och 
närvara på de evenemang som innefattar alkoholservering. 
 
De nya riktlinjerna och reglerna för mottagningsverksamheten träder i kraft vårterminen 2015. 
Tackfadderverksamheten, dvs de evenemang som termin 1 anordnar för termin 2 efter 
avslutad mottagning, påverkas inte av de nya riktlinjerna och reglerna, men det 
rekommenderas självfallet att den (tackfadderverksamheten) genomförs med samma 
ansvarstagande som mottagningsverksamheten. 
 
Ordförande Sarah har haft kontakt med kursansvarige för medicinsk introduktionskurs, 
Ragnar Westerling, för att få tidigarelägga MF:s informationsstund för termin 1. 
Förhoppningsvis kommer MF få informationstid för T1 första tisdagen första veckan, i 
samband med att termin 1 blir tilldelade sina nollegrupper. 
 
MF:s fadderkväll planeras till 13 januari. Fadderkvällens upplägg är på ritbordet, men 
kommer bestå av information om mottagningsverksamheten från MF:s styrelse. Alla blivande 
faddrar måste delta i fadderkvällen och skriva på fadderavtalet. 
 
I det nya systemet kommer chefsfaddrarna få en central ansvarstagande roll för mottagningen. 
Som belöning kommer de, tillsammans med MF:s presidium och generalfaddrarna, efter 
avslutad mottagning få gå på en sexa som anordnas av MF:s presidium och förslagsvis 
finansieras av vinstpenar från PPK-släppet. 
 
Ordförande Sarah meddelar att hon planerar att till årsmötet i februari lägga en motion som 
föreslår att vice ordförande för MF får det officiella ansvaret för läkarnollningen. 
 
Diskussion har förts med PK och MSR om att låta ordförande och vice ordförande få 
Uppsalarad på klinikterminerna, dels för att det är nödvändigt med tanke på arbetsuppgifterna 
inom MF men också som belöning för det arbete som läggs ner då det sker i princip på helt 
ideell basis. MF har i nuläget svårt att rekrytera intresserade studenter då det saknas 
incitament för många att engagera sig i föreningen. 
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Några ändringar görs i dokumentet ”	  Verksamhetsplan för mottagningsverksamheten vid 
läkarprogrammet”: 
”Prepostklinsittning” blir ”prepreklinsittning”. 
Ett tillägg görs: ”MF:s presidium bestämmer om varning och avstängning ska genomföras. 
Inget styrelsemöte behöver sammankallas.” 
 
Nollningsdokumenten antas och skrivs under av ordförande, vice ordförande och ordförande 
för B. Conciliae Amanda Cheng som officiella dokument.  
 
3.1.2. MedC 
Ordförande visar ritningen över nya MedC. Se bifogad fil. Planskissen tas emot väl av 
styrelsen. Planerad inflytt är i augusti 2015. Beslut om disponeringen av de olika utrymmena 
delegeras till nästa presidium, men diskussion förs om att göra MedC mer studievänligt än 
tidigare. Bland annat föreslås rummen 354 och 355 göras till bokningsbara grupprum.  
Glansbandet får städskrubben intill köket att disponera för sin utrustning. Städutrustning 
förvaras istället i köket. Korridorerna blir svåra att utnyttja maximalt, men det föreslås att 
införskaffa en dator och Korintskrivare i korridoren i anslutning till entrén. 
 
3.1.3. Barackerna 
MF:s presidium plus några föreningsrepresentanter rensade ut kontoret i barackerna.  
 
3.1.4. Musikhjälpen 2014 
MF:s initiativ hamnade på andra plats av studentinitiativen i Uppsala, totalt 30:e plats i 
Sverige. MFs kostnader landar på 570 kr (450 kr för kandidatkalendrar + 120 kr för korgar) 
vilket tas ur representationsbudgeten för MF. Kostnader för att trycka upp affischer för 
Musikhjälpenklubben på 695 kr tas från fikabudgeten. 

 
3.1.5. Valberedning 
Årsmöte hålls 24 februari 2015. Underföreningarna måste välja en ledamot till MF-styrelsen 
senast 1 månad innan årsmötet, vilket alltså innebär att alla föreningar måste utse en sådan 
innan 24 januari. Underföreningarna måste innan 24 januari visa upp en protokollkopia från 
ett styrelsemöte där det framgår vem som valts som ledamot/representant för förening. Senast 
1 månad innan måste även alla underföreningar skriva en verksamhetsberättelse och skicka in 
den till MF:s ordförande, alltså senast 24 januari.  
 
3.1.6. Loggor 
De nya fyra loggorna antas av styrelsen. Se bifogad fil. 

 
3.2. Vice ordförande 
3.2.1. Tröjor/tygkassar 
Vice ordförande Erik har fått in offertar för tygkassar och tröjor. Provexemplar har beställts 
för att inspekteras. 250 gröna tygkassar med MF:s logga i vitt, i detta fall det runda emblemet, 
kommer beställas hem. Kostnaden per tygkasse blir 29 kr. Beslut har ej tagits om till vilket 
pris de ska säljas. 
 
Provexemplar av tröjan, vilket blir en mörkgrön hoodie likt den tidigare tröjan, anländer i 
januari. På denna kommer vi ha MF:s logga i form av det öppna emblemet, också i vitt. 
Kostnaden per tröja blir ca 118 kr, och beslut har ej heller här tagits om vilket pris de ska 
säljas för. 



M
ED

IC

IN
SKA  FÖRENIN

G
EN

UPPSALA

II  IX  X  XI

Medicinska Föreningen Uppsala   
2014-12-16   
	  
 
3.2.2. Hemsidan 
MF:s nya hemsida är nästan klar, endast redigeringsarbete kring själva innehållet kvarstår, 
vilket vice ordförande arbetar för fullt med. Vice ordförande visar upp sidan som den ser ut i 
nuläget och styrelsen ter sig nöjd med resultatet. Framför allt är den nya hemsidan simpel och 
lättredigerad. Tanken är att underlätta för kommande presidier att hålla sidan uppdaterad och i 
skick. 
 
3.3. Kassör 
Kassör Ebba påminner om att föreningar måste bifoga betalningsinformation vid äskningar.  
 
3.4. Sekreterare 
Ej närvarande. 
 
3.5. Föreningarna 
 
3.5.1. BMF 
Ej närvarande. 
 
3.5.2. MSR 
Diskussion om vilka som är berättigade för Uppsalarad har förts. MSR menar på att 
regelverket bör ses över. Internationaliseringsarbetet fortsätter och fler utbyten är på väg att 
etableras. En ny plats finns i Tjeckien och platserna i Sydney kanske utökas. Klinikkurtpriser 
har delats ut till vinnarna. MSR uppmanar fler studenter att nominera lärare och handledare 
för pedagogiska priser. 
  
3.5.3. MSF 
Ej närvarande. 

 
3.5.4. Sympaticus 
Sympaticus anordnar prepostklinsittning 16 januari. Pubquizet i samband med Studentkampen 
och Musikhjälpen gick mycket bra. Vandringspriset som där delades ut till vinnarna kommer 
bli en ny tradition. 
 
3.5.5. MIFU 
MIFU deltog i Torgkampen, ett av evenemangen under Studentkampen. Mottagande var 
mycket bra och åskådarna var många. En lyckad traditionsenlig julfest hölls 13 december.  
 
3.5.6. IFMSA 
IIMC, Indian Institute for Mother and Child, var här och höll ett föredrag med bra 
uppslutning. Årsmöte hålls i januari och den nationella helgen hålls i Uppsala under alla 
hjärtans dag-helgen, i februari 2015. 
 
3.5.7. Synapsis 
Ej närvarande. 
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3.5.8. Glansbandet 
Glansbandet har haft många spelningar och nya medlemmar. Årsmöte hålls imorgon 17/12, 
ny ordförande kommer väljas.  
 
3.5.9. LSRU 
För- och nackdelar har diskuterats om att göra logopedprogrammet femårigt. 
Kursutvärderingspriser har delats ut. 
 
Diskussion förs huruvida LSRU ska fortsätta vara medlemmar i MF eller inte. James Janani 
från MSR får i uppdrag att undersöka hur pengarna MF erhåller från Medicinska Sektionen, 
10 000 kr/år, egentligen är tänkta att användas.  
 
3.5.10. Chorus Cordis  
Ej närvarande. 
 
3.5.11. GUL 
Ej närvarande. 
 
3.5.12. B. Conciliae 
Responsen från blivande termin 2 har hittills varit positiv kring mottagningsverksamheten i 
vår och de nya riktlinjerna. 
 
§5. Äskor 
5.1. B. Conciliae äskar 5000 kr.  
Preliminärt beslutar styrelsen att äskningen blir liknande ett lån, beroende på PPK:ns resultat. 
Går PPK med kraftig vinst kommer styrelsen överens om att det är rimligt att B. Conciliae 
betalar tillbaka en andel av beloppet. Budgetrapport krävs. Äskan godkännes.  
 
5.2. MIFU äskar 5000 kr. 
MIFU äskar 5000 kr för julfesten lördagen 13 december. Styrelsen avslår äskan då den bör 
formuleras för att täcka löpande kostnader snarare än julfesten, som detta år gick med vinst på 
ca 3000 kr. MIFU uppmanas att inkomma med en ny äskan till nästa styrelsemöte. 
 
5.3. LSRU äskar 5000 kr. 
LSRU äskar för nollningen som hålls för de nya logopedstudenterna i januari. Äskan 
godkännes. 
 
§6. Övriga frågor 
 
§7. Nästa möte 
21 januari 2015 kl 17.00. Plats annonseras minst 1 v före mötet.  
 
§8. Mötets avslutande 
Ordförande Sarah Galien avslutar mötet. 
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___________________________ 
Sarah Galien, ordförande 
 
 
 
___________________________ 
Erik Eliasson, vice ordförande 
 
 
 
___________________________ 
James Janani, justerare 
 
 
 
 
 
Bilagor: 

1) Ritning över nya MedC 
2) Nya loggor för MF 
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BILAGA 1 
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BILAGA 2 
 
 

 

 

 

 


