Medicinska Föreningen - Styrelsemöte
Tid: måndagen den 12e september 2016, 17.30
Plats: MedC ing. 14 Akademiska sjukhuset
§1 Styrelsemötets 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
Maria Lundström
Sympaticus
Margrete Aspvall
Mediscenarna
Ulrika Kihlberg
MIFU
Gabrielle Gunners
Sveriges läkarförbund student Uppsala
Sofia Eriksson
Synapsis
Victoria Jansson
Medicinska studierådet
Sawin Youssef
IFMSA
§2. Formalia
2.1. Val av mötesordförande
Amanda Cheng väljs till mötesordförande.
2.2. Val av mötessekreterare
Ebba Ulfberg väljs till mötessekreterare.
2.3. Val av justerare
Sarah Båtelsson väljs till justerare
2.4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkännes.
2.5. Godkännande av styrelsens beslutsförhet
Styrelsens beslutsförhet godkänns enligt stadgarna.
2.6. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll bordläggs.
2.7. Adjungeringar
Maria Lundström (T8) adjungerar.

§3. Diskussionsfrågor och meddelanden
3.1. Ordförande
3.1.1. T1-träff
T1-träffen beslutas att hållas den 27/9 17-18.30 på MedC och upplägget kommer att vara
följande: en halvtimme mingel med pizza, en halvtimme intro om föreningar och en
halvtimmes pratstund med de föreningar man är intresserad av. Powerpoints från föreningarna
ska skickas in till Amanda senast 25/9.
3.1.2. Lokalvärdar
Diskussion igen angående en lokalvärd-pool och vad motivationen eller belöningen för den
ska vara? En fråga kommer upp, varför måste vi ha lokalvärdar? Amanda svarar att det beror
på att vi har fått varningar och därför måste något göras. Förslag som läggs är att det skulle
skötas av en privat firma. Detta avslås då det är för dyrt. Ett annat förslag läggs och det är att
det skulle finnas 4 stycken lokalvärdar som till exempel får förtur till Sympaticusevent, om de
delar på tjänsten jämt. De skulle också eventuellt kunna få förtur till biljetter till
mediscenarspex och MIFUs julfest.
3.1.3. Uppstuk
Uppstuk är Uppsala studentkonsulter, de ägs av Uppsala ekonomerna och Uppsala Universitet
och konsulterar kring att starta upp företag. De vill att studenter har kvalificerade extrajobb
och skulle vilja samarbeta med MF och erbjuda sina tjänster till läkarstudenter. Amanda ska
återkomma med vad Uppstuk faktiskt kan göra för läkarstudenter och vad vi skulle kunna få
ut av det, eftersom det är ganska enkelt för oss att få jobb som undersköterskor eller
medicinska sekreterare på egen hand.
3.1.4. Lås på kontoret
Följande förslag diskuteras, om det ska finnas ett lås i form av kod, nyckel eller kort. Kod är
konsensus. Meningen med låset är att föreningarna vill kunna låsa in värdesaker och till
exempel papper med personuppgifter på kontoret.
3.2. Vice ordförande
Nya kontrakt för MedC delas ut till samtliga närvarande föreningar. En ny städlista för
föreningar ska upprättas. Följande önskemål finns: Sympaticus vill inte städa i december,
SLÄFS vill inte städa i november, IFMSA kan inte i februari och MIFU kan inte städa i
december.
3.3. Kassör
Inga nya meddelanden.
3.4. Sekreterare
Inga nya meddelanden.

3.5. Föreningarna
3.5.1. MSR
MSRs arbete rullar på. Styrelsen har varit på AMEE som är en konferens för medicinsk
pedagogik. Medaljer som ska delas ut har kommit in. En fråga till MF och övriga
styrelsemedlemmar är om den som är MF och MSR representant ska vara samma person,
alltså om det bör vara samma person från MSR som rapporterar på MFs och MSRs möte.
Detta ska funderas vidare på.
3.5.2. Sveriges Läkarförbund Student Uppsala
Ska ordna AT-mässan den 14e september på Blåsenhus. Det kommer i höst vara en
fadderkväll med T1 och T6 när man äter hamburgare tillsammans och utbyter erfarenheter.
FUM som är fullmäktige kommer äga rum i november. Hemsidan håller på att uppdateras för
fullt.
3.5.3. Sympaticus
Sympaticus ordnar cykelsittning den 24e september. Chiasma, som är en ny sittning med
läkarstudenter från KI kommer vara den 8e oktober. Den 29e oktober anordnas en annan ny
sittning med veterinärstudenter. Sympaticus begär även ett regelverk på regler kring äskor och
MF återkommer med detta.
3.5.4. MIFU
Träningarna pågår som vanligt, nytt är att det är innebandy på tisdagar. Finns önskemål om att
spökboll ska komma tillbaka som träning. Julfesten håller på att planeras och en Åreresa efter
årsskiftet. MIFU arbetar också med en ny hemsida och ett instagramkonto.
3.5.5. IFMSA
Kommer åka på nationell helg (NH) i Linköping den 18/10. Ska också anordna en
välkomstkväll för termin 1 och brunch efter Preklin. I februari 2017 kommer NH att vara i
Uppsala och planering inför detta har påbörjats. IFMSA arbetar fortfarande med att
Kärleksakuten och Nallesjukhuset är utanför namnet IFMSA. Många som sitter i styrelsen är
borta på utbyten.
3.5.6. Synapsis
Synapsis har uppstartsmöte nästa vecka och den här terminen kommer det att bli ett extra
tjockt nummer eftersom det bara kommer en tidning den här terminen.
3.5.7. Glansbandet
Ej närvarande.
3.5.8. B. Conciliae
Ej närvarande.
3.5.9. Mediscenarna
Mediscenarna har improvisationskväll den 12e september och auditions till mediscenarspexet
den 14e och 15e september. Det är även en kick-off helg för samtliga medlemmar den 1-2a
oktober. Det funderas på att eventuellt köpa in tygkassar. En fråga kommer upp om föreningar
kan få pytsa in lite pengar för att få låna skrivaren som står inne på kontoret. Tydliga riktlinjer
kring detta efterfrågas. Ska man betala per sida? Efterföljande diskussion kring om man ska
köpa in en färgskrivare.

3.5.10 Crescendo
Halva styrelsen har tyvärr hoppat av och kören saknar även en dirigent. Därför läggs kören på
is tills vidare.
3.6. Övriga ledamöter
Ingen information.
§4. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§5. Nästa möte
Kommande möten beslutas vara första tisdagen varje månad mellan klockan 17.30 och 19.00.
Följande datum under hösten föreslås: 4e oktober, 1a november och 6e december.
§6. Mötets avslutande
Amanda Cheng avslutar mötet.

