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§1. Styrelsemötets öppnande
Adam Bergman förklarar styrelsemötet öppnat.
1.1 Närvarande medlemmar
Adam Bergman
Sofia Kühner
Ann Zarelius
Jacob Schou
Sarah Båtelsson
Jesper Andersson
Eyla Mohlin
Gabriella Edwards
Anna Hertzberg
Jacob Isacsson
Nils Kraft
Alexander Rosenström
Andreas Jansson
Björn Käll
Iris Olovsson

Ordförande MF
Vice ordförande MF
Socialt ansvarig MF
Kassör MF
Sekreterare MF
Lokalansvarig MF
Synapsis
Sympaticus
Swesem Jr
Mediscenarna
MIFU
Glansbandet
MSR
IFMSA
B. Conciliae

§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 Eyla Mohlin 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
Två stycken adjungeringar finnes, Jesper Andersson, lokalansvarig MF och Ann Zarelius, socialt
ansvarig MF.
§3. Diskussionsfrågor och meddelanden
3.1. Ordförande
3.1.1. Utvärdering av pizzakvällen
Pizzakvällen som var måndagen den 25/9, blev mycket lyckad och det var bra uppslutning från
T1ornas sida. Jämfört med förra terminen var det smidigare organiserat den här gången, trots att det
var lika mycket personer närvarande. De flesta föreningar pratade med många nya T1or som var
intresserade av att vara med på föreningsaktiviteter och möten. Till nästa termin skulle det
eventuellt kunna bokas en större lokal för presentationerna, tillexempel Gunnesalen i Psykiatrins
hus, och sedan ha det efterföljande minglet på MedC.
3.2. Vice ordförande
3.2.1 Storstädning
Det kommer inte bli någon storstädning av MedC för föreningarna i fortsättningen utan det ska
ordnas på annat sätt. Mediscenarna har bokat upp MedC mycket i höst för att öva inför sitt storspex
men om det är någon annan förening som behöver använda MedC kan de maila till Sofia Kühner
och se om det går att ordna ändå. Föreningarna uppmanas till att se till så alla bokningar går via
Sofia. Kontaktsätt för bokningar av MedC är via mail till vordf@mfuppsala.se och inte via
meddelanden på Facebook. Det är även viktigt att förtydliga om det tillexempel är två föreningar
som delar på en tid eller om bokningen bara gäller en del av MedC.
Kortet till soprummet finns inne på kontoret på MedC, i skåpet bredvid facken och det är bra om
föreningar som tillexempel har mycket kartonger efter en aktivitet använder det kortet och tar hand
om sitt skräp.
3.3. Kassör
3.3.1 Kvittohantering
Om föreningarna har något som de önskar att MF ska betala så ska det tas ett kort på originalkvittot
och det ska sedan skickas till Jacob. Därefter ska kvittot sättas in i en bokföringspärm som finns
inne på kontoret på MedC.
3.4. Sekreterare
Inga meddelanden.
3.5. Föreningarna
3.5.1. MSR
Ordförande Björn har varit på nationell utbildning. MSR Uppsala ska hålla i OMSiS som är ett
möte för alla medicinska studieråd på alla läkarprogram i Sverige.
3.5.2. SLF Student
Inte närvarande.
3.5.3. Sympaticus
Sympaticus har anordnat medicinarbalen i helgen och den blev väldigt lyckad. Cykelsittningen
kommer äga rum den 28e oktober och anmälan för den öppnar imorgon, den 11e oktober. Anmälan
är öppen en vecka och platserna har utökats sedan förra året. Annars går allt bra, Sympaticus har
månadsvisa möten och ska i höst bli en riktig organisation med organisationsnummer.

3.5.4. MIFU
MIFU planerar för att ha en spökbollstunering längre fram i höst. Det planeras också för den
traditionsenliga julfesten i slutet av december. MIFU har beslutat att inte vara med i några
futsalturneringar i höst då det tidigare har varit svårt att få ihop ett lag. Men det finns numera ett
tjejlag i futsalserien i Uppsala som representerar läkarprogrammet. MedÅre kommer bli av igen i
januari och anmälan för det öppnar inom kort. Det har inte blivit någon egentlig reaktion på att
medlemsavgiften fördubblades, (den är nu 200 kronor per termin), detta efter att hallhyror och hyra
för Fyrishov höjdes.
3.5.5. IFMSA
IFMSA har tillsammans med SLS (kandidat-och underläkarföreningen Uppsala (de är inte med i
MF)), under vecka 41, Global Health Week med flera olika evenemang. Veckan avslutas på torsdag
med Global Health Night och det är i samarbete med Utrikespolitiska föreningen och universitetet
och äger rum i universitetshuset. IFMSA har nationell helg den 13-15 oktober i Umeå. Ansökan till
IFMSA styrelsen 2018 öppnar om en vecka, och den nya styrelsen kommer att väljas på årsmötet i
januari.
3.5.6. Synapsis
Synapsis har deadline för höstnumret nu på söndag, den 15e oktober, sedan börjar arbetet med det
nya numret. De som var här från Synapsis på Pizza-kvällen för T1 tyckte att det gick bra och att det
var många T1or som visade intresse för föreningen och att det var roligt!
3.5.7. Glansbandet
Glansbandet var också med och spelade på medicinarbalen och det tyckte både de i Glansbandet
och de som var på balen, var kul. Annars går det bra med övningar och repetitioner. Glansbandet
eftersöker någon som spelar trombon då det fattas i bandet.
3.5.8. B. Conciliae
B. Conciliae har börjat planera för tackfaddersittningen. De undrar hur fadderutbildningen går till.
Det är så att MF skickar ut ett datum när utbildningen är och det datumet kommer bli någon gång i
december. För de som missar det mötet kommer det finnas ett uppsamlingstillfälle senare.
3.5.9. Mediscenarna
Produktionen av storspexet, som kommer vara på slottsbiografen i december, är i full gång. Det
kommer bli föreställningar från onsdag till lördag en vecka. Alla skådespelarauditions är klara och
det första produktionsmötet har varit och allt går bra än så länge. Mediscenarna vill meddela att de
är med i en till paraplyförening som heter teaterkonventet (det är en förening för alla
studentspexföreningar). Där finns det möjlighet att tillexempel låna rekvisita av varandra och spexa
tillsammans.
3.5.10. Crescendo
Vilande.
3.5.11. SWESEM Jr
SWESEM Jr anordnar ett ansiktstraumaevent nästa vecka, den 19/10. Det gick bra på pizzakvällen,
det var första gången de var med, och många nya T1or var intresserade av föreningen. Den 14e
december planeras det för en syjunta (med lussebullar). Till det eventet har det inom föreningen
kommit upp en fråga om äskning. Det räcker om äskningen skickas in en vecka innan nästa
styrelsemöte. Eventuellt kommer det anordnas en brännskadeföreläsning under vecka 49.

§4. Övriga frågor
4.1. Kalendern på MFs hemsida.
Det har varit mycket bra respons på veckokalendern och många som fått information om vad som
händer på läkarprogrammet. Men för att få igång kalendern och för att göra det så smidigt som
möjligt är det viktigt att föreningarna skickar in information om sina aktiviteter i tid. Det är också
viktigt att det inte görs ändringar i efterhand eftersom det blir ett merarbete som inte är hållbart i
längden. Därför bestäms det på det här mötet att på söndag kväll ska allt vara klart inför kommande
vecka och efter det görs inga mer ändringar. Google docs dokumentet ska tas bort och det fylls bara
i via Google calender nu.
4.2 Köket på MedC
Det är viktigt att alla föreningar och andra som använder köket på MedC hjälps åt och tänker på vad
det är som ställs in i kylskåpet. Det är bra att tänka på redan när det köps in och att det som inte
kommer gå åt kastas eller tas med hem.
Det har köpts in en vattenkokare till köket och kaffekokarna ska bytas ut. Om någon kommer på
något annat som fattas på MedC kan man prata med Jesper Andersson, som är lokalansvarig, så kan
han se om det går att ordna. Ett förslag kommer från MIFU och det är att skruva upp en
projektorduk ute i det stora rummet, det är något som driften skulle kunna göra.
§5. Nästa möte
Nästa möte är den 7e november 17.30 på MedC.
§6. Mötets avslutande
Adam Bergman förklarar mötet avslutat.

