Medicinska Föreningen Uppsala  Styrelsemöte
Tid: Tisdagen den 29 mars 2016, kl 18.30
Plats: MedC, Ing 14, UAS
§1 Årsmötets öppnande
Amanda Cheng förklarar mötet öppnat.
1.1 Närvarande Medlemmar
Amanda Cheng
Ordförande MF
Adam Bergman
Vice ordförande MF
Sarah Båtelsson
Kassör MF
Ebba Ulfberg
Sekreterare MF
Sofia Kühner
Sympaticus
Margrete Aspvall
Mediscenarna
Sofia Eriksson
Synapsis
James Janani
MSR
Klara Printz
Socialt Ansvarig
Viktor Jones
MIFU
§2 Formalia
2.1 Val av möteordförande
Amanda Cheng väljs till mötesordförande
2.2 Val av mötessekreterare
Ebba Ulfberg väljs till mötessekreterare
2.3 Val av justerare
Amanda Cheng väljs som justerare av protokollet.
2.4 Godkänande av dagordningen
3.5.2 vill ändras från MSF till Sveriges Läkarförbund Student då de bytt namn. Godkänns.
Margrete Aspvall vill lägga till punkt 
3.5.10 Mediscenarna,då de ej står med i dagordningen.
Godkänns.
Amanda Cheng vill lägga till punkt 3
.1.4 Mailutskick
. Godkänns.
I övrigt gödkänns dagordningen. Se bilaga (1) för denna.
2.5 Godkännande av styrelsens beslutförhet
Mer än hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande och styrelsen är såldeles beslutför.
2.6 Godkänande av föregående protokoll
Föregående protokoll har ej skickats ut, bordlägges.

2.7 Adjungeringar
Klara Printz, Socialt ansvarig MF, läkarprogrammet T4
§3 Diskussionsfrågor och meddelanden
3.1 Ordförande
3.1.1 Ändrade stadgar
Stadgarna är nu ändrade i enlighet med årsmötets beslut.
3.1.2 T1 möter MF
Passande datum diskuteras. Eventuellt 12e April eller 13e April.
Det anses bättre med den 12e då T1 slutar 16.00. Beslutas att T1kvällen sker den 12e April,
17.00
3.1.3 MedC
Skåpen  Glansbandet skulle införskaffa skåp, som ersättning för att de får förrådet. Först skulle
de platsbygga skåp, men det får vi inte göra enligt ULO  Glansbandet har ej återkommit.
ULO föreslog att vi skulle kolla inventariet på ackis och intedenten på BMC.
Ett alternativ är att bygga själva och att skåpen står fritt.
Känns osäkert att bygga. Mediscenarna har ingen brådska. Det är främst till produktionen, så i
höst. Cresendo vill gärna ha skåp snarast. Amanda ska prata med glansbandet.
3.1.4 Mailutskick
Amanda kontaktas av SLÄFS då stiftelsen choice vill ge ut reklamblad. Frågan från SLÄFS var
om MF skulle distribuera reklambladet på läkarprogrammet? SLÄFS känner att de inte har
något med det att göra. Rent praktiskt är det inte ett problem, men vad känner styrelsen?
James Janani tycker att “så länge det är info som gynnar studenterna, men är det bara info som
gynnar företaget känns det fel.”
Det konkurerar mot uppmärksamhet vilket ej är önksvärt.  Sofia Kühner
Onödigt arbete. Vi får inget för det  Adam Bergman
Kanske bör skapas en policy för alla föreningar? Angående reklam för företag.  James Janani
Det kan vara värt om MF får in pengar för det. Mer som liten reklamplats än utskick  Viktor
Jones
Choice vill att MF ska länka det på vår sida.
Spontant nej pga konkuerar också med IFMSAs verksamhet  Sofia Kühner
Styrelsen beslutar att säga nej så länge MF inte får något för det.
3.2 Vice ordförande
1. MedC  lokalvärden (han själv) är nöjd. Arga mail fungerar.
a. Toapapper/förbrukningsvaror är på gång.

b. Nytt kontrakt för MedC kommer användas denna termin. Denna skriver man en
gång per termin istället för varje gång.
c. Adam Bergman och Gustav Sobel ska storstäda MedC
d. På kontoret ska varje föreningen få ett “halvt skåp var”  Adam fixar.
2. Sociala medier
a. Förslag på en kalender i stil med “detta händer varje vecka/månad”. Är detta
eventuellt ett uppdrag för socialt ansvarig? En mall kan göras i indesign som man
kan ändra  förenignar får själva ansvara för att skicka in info och deras loggor.
Detta skulle ske en gång i månaden
i.
Förslag på stor MFinstagram  men alla andra har ju egna accounts.
ii.
Finns ändå en poäng med att folk har en enhetlig front eller reklam på
MFs sida t ex länkar.
iii.
MF ska börja dela underföreningarnas bilder
iv.
Presentationsveckor för alla föreningar? Fundera! Ge förslag
3. Hemsidan
a. Folk måste läsa igenom sina sidor på hemsidan. Ändringar ska skickas till Adam.
4. Mottagning
a. Seniorfaddrar kommer behövas till hösten, och det ska börja rekryteras redan nu.
b. Folk upplevde seniorfaddrar som spioner. Viktigt att skicka in dem i
mottagningsverksamheten tidigare  James Jannani
5. Profilprodukter
a. Bilder kommer upp på hemsidan.
b. Sympaticusjournalen  kommer snart.
c. Förslag på att ta beställning på profilprodukter, så att man beställer in det antalet
samt köper in några extra. Adam ska kolla närmre på detta, samt ta in offert till
nästa möte.
3.3 Kassör
.
Sarah letar efter sympaticuskassör angående pengar från folkes: Erika Malm
Frågan tas upp om medicinska föreningen ska skaffa Swish. Det kostar 500kr/år + 1,5kr/swish
Det diskuteras att swish kan vara rörigt, och gör redovisning svårt. Det skulel vara ovärt för både
sympaticus och vice ordförande Adam.
3.4 Sekreterare
Inga meddelanden.
3.5 Föreningar
3.5.1 MSR
Det flyter på. MSR jobbar med SLÄFS angående läkarnas villkor, och de ska på internat snart
och diskutera frågor såsom hur mycket varje termin ska ha ledigt och så vidare.
MSR ska införskaffa medaljer, men de har ej bestämt hur de ska delas ut. Ett förslag är att man
får om man till exempel suttit som ordförande ett visst antal år. Profilprodukter kommer också
komma, dock gratis till både T1 och T5informationen.
MSR har valt en ny kursutvärderingsgranskare.

Planerar att ha årsmöte i maj.
MSR hade ett litet budgetöverskott som eventuellt ska gå till att köpa vattenkokare till medC.
3.5.2 Sveriges Läkarförbund Student Uppsala
Ej närvarande
3.5.3 Sympaticus
Sympaticus önskar att någon från presidiet i MF som kan sitta med i juryn till sångboken.
De vill också vara med på mottagningen.
Kommande event:
Pubquiz 12/5
Medicinarpubrunda 13/5
Cykelsittning 16/4  många fick ej plats
Sångboksfest 3/6
3.5.4 MIFU
Snart MedSM 1215/5
Funktionerärer ska rekryteras
Ordinarie verksamhet fortgår
3.5.5 IFMSA
Nationell helg 1315/5 i göteborg. Resan är betald. Event finns.
Brunch på söndag den 3/4
3.5.6 Synapsis
Föreningen meddelar att nästa nummer är på gång, bör komma i mitten på maj.
Planerade repotage:
Klinikresan 2.0 kommer  där man presenterar några av programmets utplaceringsorter.
Intervju med Bea össman
3.5.7 Glansbandet
Ej närvarande
3.5.8 Crescendo
Ska eventuellt ha sin första spelning.
Det har varit oklarheter med vilken tid de har rep, men ska återkomma om exakt tid.
3.5.9 B. Conciliae
Ej närvarande
3.5.10 Mediscenarna
Intervjuades av Juridiska föreningen efter P3.
Ska ha en improkväll

Reginateatern strular då de bestämt att inte ha några studentspex i höst. Filip Hofmann ska på
möte.
Föreningen tycker att det vore roligt att komma ut och träffa T1orna, ska själva prata med
mottagningsgeneralerna.
3.6 Övriga ledamöter
Inga meddelanden.
§4 Övriga frågor
Inga övriga frågor
§5 Nästa möte
Tisdagen den 26 april, 18.30
§6 Mötets avslutande
Mötet avslutas av Amanda Cheng


Ordförande tillika justerare Amanda Cheng


Sekreterare Ebba Ulfberg

