	
  

	
  

Medicinska Föreningen — Styrelsemöte
Tid: 17:30, 5/9 2017
Var: MedC, ingång 14 UAS
§1. Styrelsemötets öppnande
Adam Bergman förklarar styrelsemötet öppnat.
1.1 Närvarande medlemmar
Adam Bergman
Ordförande MF
Sofia Kühner
Vice ordförande MF
Ann Zarelius
Socialt ansvarig MF
Jacob Schou
Kassör MF
Sarah Båtelsson
Sekreterare MF
Eyla Mohlin
Synapsis
Gabriella Edwards
Sympaticus
Margrete Aspvall
Mediscenarna
Anna Hertzberg
Swesem Junior
Gabrielle Gunners
SLF Student
Sofia Bråse
MIFU
Sara Lindqvist
IFMSA
§2. Formalia
2.1. Val av mötesordförande
Adam Bergman väljs till mötets ordförande.
2.2. Val av mötessekreterare
Sarah Båtelsson väljs till mötets sekreterare.
2.3. Val av justerare
Sofia Kühner och Adam Bergman 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 adjungeringar finnes.

§3. Diskussionsfrågor och meddelanden
3.1. Ordförande
3.1.1. Ny kod till kontoret på MedC
Varje termin ska koden in till kontoret på MedC bytas ut. Eftersom det är enkelt att komma ihåg
datum blir den nya koden för höstterminen 2017, 3112, som nyårsafton!
3.1.2. Pizzakvällen för T1
Datum för pizzakvällen är sedan tidigare bestämt till den 25e september. MF kommer då att bjuda
på pizza och föreningarna får hålla en presentation av sin förening. Förra gången det var pizza kväll
blev det väldigt trångt och det var många från föreningarnas sida där, så därför kommer ett förslag
på att som mest 3-4 personer från varje förening ska närvara. Ett annat förslag är att pizzan ska stå
ute i korridoren och minglet och alla föreningar står inne i det stora rummet. Det bestäms att T1orna
kommer klockan 18.00 och representanter från föreningarna mellan 17 och 17.30. Alla föreningar
ombedes maila in Powerpoint-presentationer till Sofia senast den 22/7, på vordf@mfuppsala.se.
3.2. Vice ordförande
3.2.2. Profilprodukter
Mediscenarna har köpt in tygkassar och även MF och andra föreningar har tygkassar som de säljer.
Därför föreslås det att MF och föreningarna gemensamt skulle välja ett företag som vi köper
profilprodukter av. Det skulle göra det lättare att pressa priserna och ha bra kontakt med ett företag.
Funderar någon förening på att beställa tröjor tillexempel är det bra att göra det via samma företag.
Förslag också på att alla föreningar kan gå ihop och beställa profilprodukter samtidigt.
3.2.3 Flygplansföreläsningen
Läkaren som höll flygplansföreläsningen, David Ekman, efterfrågar om någon förening skulle vara
intresserad av att hjälpa honom vidareutveckla den föreläsningen. Han vill gärna fortsätta föreläsa
och berätta om sina erfarenheter och tycker att han har ett bra och roligt koncept som han vill
sprida. Förslag om detta framför allt till IFMSA och Swesem Junior. Han är även intresserad av att
göra case-filmer, om någon förening skulle vilja vara med på det, eller någon enskild person.
3.3. Kassör
Inga meddelanden.
3.4. Sekreterare
Inga meddelanden.
3.5. Föreningarna
3.5.1. MSR
Inte närvarade.
3.5.2. SLF Student
SLF Student har precis haft kick-off och planerat hela hösten, det har bland annat planerats för
forskningsmässan och en sommarjobbsmässa som kommer äga rum i höst. Nästa vecka är det ATmässa på Blåsenhus, där det kommer lottas ut böcker och de första som kommer får en sallad. Det
kommer hållas en medlemsföreläsning den 28/9, där Hella Hultin från Läkare utan gränser kommer
berätta om sina uppdrag.
3.5.3. Sympaticus
Sympaticus har sitt första möte för hösten imorgon. En stor händelse i höst är Medicinarbalen som
är den 7e oktober. Ordföranden i varje förening är inbjuden till detta. Nya sångböcker kommer
komma nästa vecka. Eventuellt kommer Sympaticus i samarbete med MIFU hålla i styrdansträning, men inget datum för det är bestämt än.

3.5.4. MIFU
MIFU har haft höstens första styrelsemöte. Det kommer bli några nya träningar den här terminen,
bland annat badminton på söndagar, zumba fitness ibland på dansträningarna och lite andra olika
danser beroende på vem det är som håller i just den träningen. Det har skett en höjning av
medlemsavgiften för att hallhyrorna har fördubblats. MIFU har numera swish så det går enkelt och
smidigt att betala!
3.5.5. IFMSA
IFMSA kommer anordna ”Global health night” den 12e oktober tillsammans med UF
(Utrikespolitiska föreningen). Det kommer ske lite olika aktiviteter under veckan och det
övergripande temat är antibiotikaresistens. Kärleksakuten har varit lite vilande men startar igång
igen i höst och det första mötet är den 21a september.
3.5.6. Synapsis
Eyla Mohlin är ny chefredaktör för Synapsis. Det är en viss omsättning just nu på
styrelsemedlemmar och redaktörer. Ett uppstartsmöte är planerat till den 19e september för att
planera höstens nummer. Det är många T1or som är intresserade av Synapsis och det tycker den
nuvarande redaktionen är roligt!
3.5.7. Glansbandet
Ej närvarande.
3.5.8. B. Conciliae
B. Conciliae har pubrunda idag och är inte närvarande. Ann och Sofia rapporterar från
mottagningen att allt går bra annars. T2orna som anordnar mottagningen hälsar att det går bra för
alla som vill att delta på släpp och andra aktiviteter. Det är PPK den 16/9 som det kommer säljas
biljetter till snart.
3.5.9. Mediscenarna
Mediscenarna har inte haft något möte den här terminen men det har varit ett produktionsmöte inför
spexet i vinter. Producenterna jobbar på för att få folk intresserade att vara med, de eftersöker
tillexempel några som gillar att måla och sy. Helgen den 16-18 september är det
skådespelaraudition infor storspexet. Mediscenarna har kickoff i mitten av oktober.
3.5.10. Crescendo
Vilande.
3.5.11. SWESEM Jr
Swesem Junior har sitt första möte efter sommaren imorgon. De har inom föreningen pratat om
David Ekman, som håller flygplansföreläsningen och ska kontakta honom för ett eventuellt
samarbete. I oktober är det preliminärt tänkt att det ska vara ansiktstraumaveckor, men datum för
det är inte bestämt än.
§4. Övriga frågor
4.1. Kalender
Uppmaning från Ann Zarelius, som är socialt ansvarig, till föreningarna att de ska ha en g-mailadress för då kan de själva fylla i googledocs-dokumentet som blir veckokalendern och det gör att
det blir enklare och smidigare för alla.

4.2 Swish
MF har 5 swishnummer som vi betalar för, men alla dessa fem använder inte MF och vill därför
gärna ge bort några nummer till föreningarna, om det finns intresse för det. För att kunna koppla ett
swishnummer till ett konto behöver man ha ett plusgirokonto som kostar 750 kr/år, vilket antagligen
skulle bli billigare än att varje förening skulle ha swish var och en för sig. MIFU, Sympaticus och
Mediscenarna är intresserade av att få ett swishnummer.
4.3 Facebook-gruppen ”The board”
Facebook-gruppen ”The board” behöver en viss uppdatering, några nya personer som inte varit med
sedan tidigare ska läggas till och några som inte är med i föreningarna eller går på styrelsemöten
längre ska inte vara med. Ordföranden från alla föreningarna och de som kommer på MF-mötena
ska vara med i gruppen.
§5. Nästa möte
Det kommer vara tre styrelsemöten till i höst, den 10/10, 7/11 och 5/12, alla med start klockan
17.30 på kontoret på MedC.
§6. Mötets avslutande
Adam Bergman förklarar mötet avslutat.

