Medicinska Föreningen Uppsala – Styrelsemöte
Tisdagen den 8e november 2017, klockan 17.30
MedC, ingång 14, Akademiska sjukhuset
§1. Styrelsemötets öppnande
1.1 Närvarande medlemmar
Adam Bergman
Jacob Schou
Ann Zarelius
Sarah Båtelsson
Nils Kraft
Jacob Isacsson
Iris Olovsson
Gabrielle Gunners
Karolina Berglund
Eyla Mohlin

Ordförande MF
Kassör MF
Socialt ansvarig MF
Sekreterare MF
MIFU
Mediscenarna
B. Conciliae
SLF Student
Swesem Jr
Synapsis

§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
Adam Bergman och Ann Zarelius väljs till justerare av protokollet.
2.4. Godkännande av dagordningen
Tillägg av punkten ”Uthyrning av MedC” till dagordningen under §4 ”Övriga frågor”.
I övrigt godkännes dagordningen.
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
En adjungering, Ann Zarelius som socialt ansvarig i MF.

§3. Diskussionsfrågor och meddelanden
3.1. Ordförande
3.1.1. Nya stadgar
MF har ändrat föreningens stadgar från grunden eftersom de tidigare inte har varit bra.
Ordförande Adam Bergman har fått viss hjälp av Juridiska föreningen i Uppsala. Därefter har
Adam och Sofia fortsatt revidera stadgarna. Övriga ingående i styrelsen har ombetts att läsa
igenom de nya stadgarna och kommentera dessa. För att de nya stadgarna ska börja gälla från
och med nästa år skulle de behöva röstas igenom på två årsmöten. Enligt de förra stadgarna
skulle det vara möjligt att lägga till ett extra årsmöte. Ett alternativ är att vid nästa
styrelsemöte, i december, skulle det vara ett årsmöte innan och de nya stadgarna skulle kunna
röstas igenom då. Alla medicinstuderande är välkomna på det mötet, den 5e december.
3.2. Vice ordförande
Inte närvarande.
3.3. Kassör
Inga meddelanden.
3.4. Sekreterare
Inga meddelanden.
3.5. Föreningarna
3.5.1. MSR
Inte närvarande.
3.5.2. SLF Student
Det senaste eventet som SLF anordnade var ”Inför sommarjobbskväll”. Då gavs det
information och tips inför att söka jobb som undersköterska, medicinsk sekreterare,
läkarassistent, underläkare och för att söka jobb i Norge. Det blev mycket lyckat och många
var där. Tanken är att det här är ett evenemang som ska återkomma varje termin. En reflektion
från en styrelsemedlem är att det skulle kunna hållas tidigare på hösten eftersom att speciellt
många underläkarvikariat tillsätts tidigt.
SLF samordnar också resultaten från en enkät som handlar om psykisk ohälsa bland
läkarstudenter. Det har varit en del problem med att nå fram till alla. Utifrån vad resultaten
från enkäten visar så kommer SLF gå vidare och eventuellt vidta åtgärder.
3.5.3. Sympaticus
Sympaticus hade cykelsittning för några veckor sedan och det gick bra. Till cykelsittningen
har platserna utökats den här terminen och det ska ses över om de går att utöka ännu mer inför
nästa termin. Andra aktiviteter som är inplanerade i höst är pubquiz och spelkväll. I slutet av
terminen, inför Postklin, kommer det att bli en sångbokssittning.
3.5.4. MIFU
MIFU funderar på att lägga ner sin traditionsenliga julfest, det beror på att det är svårt att hitta
en lokal att ha julfesten i. Eventuellt återkommer julfesten nästa år, till julen 2018. Det
planeras inför en avslutande spökbollsturnering den 16e december. Anmälan till MedÅre,
som blir 24/1-28/1,var för några veckor sedan och det är nu fullbokat. Den här veckan är det
uttagningar till MedSM och det kommer även vara fler uttagningar längre fram.

3.5.5. IFMSA
Inte närvarande.
3.5.6. Synapsis
Tidningen skickades till tryck i måndags och den kommer preliminärt komma ut den 20e
november. I det kommande numret finns det bland annat en intervju med Birgitta Lytsy och
lite annat smått och gott.
3.5.7. Glansbandet
Inte närvarande.
3.5.8. B. Conciliae
B. Conciliae har haft tackfadderpubrunda och det gick bra. Förberedelserna inför
mottagningen är i full gång, alla lokaler har bokats, även där det ska vara PPK. Kläder har
beställts och än så länge går allt bra och enligt planerna.
3.5.9. Mediscenarna
Mediscenarna håller på med produktionen av storspexet och det går bra, premiären är den
13/12 och biljetter börjar säljas den 27e november. Mediscenarna har också haft en
förrådsrunda med de andra spexföreningarna i Uppsala och hittade mycket olika fynd och
spännande saker då. Närmast i tiden ligger några middagsspex, på Gräddgasquen (med
ekonomistudenter från Uppsala, Stockholm mm) och på Postklin.
3.5.10. Crescendo
Vilande.
3.5.11. SWESEM Jr
Swesem Jr anordnar ett ultraljudsevent och igår öppnades anmälan till det, platserna (16-17
stycken) tog slut på några minuter. Det var ett ansiktstraumaevent för ungefär en månad sedan
och till det var det också ett väldigt högt söktryck. Föreningen har som mål att ha ett event i
månaden och en syjunta per termin.
§4. Övriga frågor
4.1. Äskan SWESEM Jr
Swesem Jr äskar pengar för att köpa in suturset till kommande syjuntor som deltagare på de
evenemangen ska ha möjlighet att köpa till ett förmånligt pris. Det är bra och efterfrågat då
många läkarstudenter vill ha mer övning i suturteknik och många tycker det är svårt att hitta
bra suturkit själva till ett rimligt pris. I budgetförslaget skulle 100 nålförare, 100 pincetter,
100 saxar och 100 nål-och tråd-kit köpas in för ett pris av 8500 och de skulle då säljas för 85
kronor styck.
Det blir en diskussion om vad som skulle ingå i sutursetet, hur mycket ett set skulle kosta om
man köpte det själv (pris från 400 kr och uppåt). Swesem Jr har haft kontakt med sterilen på
sjukhuset för att ha ett alternativ till inköpsstället. Andra förslag som kommer upp är att ta
reda på vad olika avdelningar på sjukhuset beställer från eller att beställa delar från en
veterinär-sida, eftersom det är billigare. KTC har öppet varje tisdag och det skulle vara en
möjlighet att anordna syjunta tillsammans med dem, för att det där finns material att låna.
Äskan godkännes.

4.2 Uthyrning av MedC
Mediscenarna vill ha en helg med repetitioner på Stockholms nation, totalt 14 timmar. I
gengäld vill Stockholms nation ha en repetitionshelg på MedC inför sitt Marsspex
(repetitioner för det i februari och mars). Det beror på att de inte kan vara på Stockholms
nation på torsdagar för att det är klubb där då. Det är bra att Mediscenarna och MF har bra
kontakt med nationerna så därför föreslås det att Stockholms nation ska få hyra MedC. Än så
länge är det inget som är inbokat på torsdagar och det brukar det heller inte vara. Antagligen
gäller bokningen hela MedC och skulle någon förening vara tvungen att ha möte en torsdag i
feburari eller mars kan Adam hjälpa till med att boka en sal i Psykiatrins hus eller
motsvarande.
§5. Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 5e december, klockan 17.30 på MedC.
§6. Mötets avslutande
Adam Bergman avslutar mötet.
	
  

