
Medicinska Föreningen Uppsala - Styrelsemöte 
Tid: tisdagen den 26e april kl. 18.30 

Var: MedC ingång 14, Akademiska sjukhuset 
 
§1. Mötets öppnande 
Amanda Cheng förklarar mötet öppnat.  
 
1.1. Närvarande medlemmar  
Amanda Cheng  Ordförande MF 
Adam Bergström  Vice ordförande MF 
Sarah Båtelsson Kassör MF 
Ebba Ulfberg  Sekreterare MF 
James Janani  MIFU 
Sofia Kühner  Sympaticus 
Margrete Aspvall Mediscenarna 
Sophie Kebede Löfström MSR 
Julia Krabbe  Crescendo 
Sawin Youssef IFMSA 
Kaberi Mitra  B. Conciliae 
 
§2. Formalia 
 
2.1. Val av mötesordförande  
Amanda Cheng väljs till mötets ordförande.  
 
2.2. Val av mötessekreterare  
Ebba Ulfberg väljs till mötessekreterare.  
 
2.3. Val av justerare   
Sofia Kühner väljs till justerare av mötesprotokollet.  
 
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.  Profilprodukter 
Det har sedan 2014 pratats om en MF-tröja och det som har diskuterats har varit en tjocktröja, 
med eller utan luva och dragkedja. Det har funnits en prototyp men den gick man inte vidare 
med eftersom offerten förändrades. Nu skulle den prototypen och offerten dock kunna vara en 



möjlighet för att Sympaticus själva ska betala för sin sångbok. Fråga till alla 
styrelsemedlemmar på mötet, tycker de att det skulle vara rimligt att MF köper in tröjor? Hur 
ska det genomföras, ska man ta in intresseanmälningar och utgå från antal och storlekar eller 
köpa in så många som möjligt? På mötet blir det konsensus om att det mest rimliga och 
tillförlitliga är att ha en intresseanmälan i form av ett Google docs som man får fylla i, och 
göra reklam för detta på läkarprogrammets Facebooksida. Det diskuteras om alla som skulle 
vilja köpa nås av den här informationen, om det ska finnas någon bild på tröjan och hur tröjan 
ska se ut (hur trycket ska se ut, var det ska sitta, färg och typ av tröja.). Praktiska frågor 
diskuteras, om man ska köpa den här tjänsten av ett tryckeri, ska det beställas in så att det 
finns ett lager av tröjor och om MF ska driva någon sorts webshop. På mötet kommer 
styrelsen fram till att Amanda Cheng ska undersöka möjligheter med webshop, offert, kostnad 
och förvaring av tröjor och att presidiet kommer fram till några alternativ och styrelsen får 
sedan rösta igenom designen.   
 
3.1.2. Utvärdering pizzakväll 
Pizzakvällen som var gick bra, T1 fick pizza men tyvärr inte de som var där och 
representerade föreningarna så till nästa gång ska mer pizza köpas in.  
Datum för pizzakvällen ska vara tidigare på terminen och det ska också bestämmas ett datum 
längre i förväg. Förslag på att det nästa termin kanske inte ska vara ”drop-in”, utan ett annat 
upplägg, att alla kommer tillexempel klockan 17 och sen får alla föreningar tid att presentera 
sig. Quizzet som var fungerade dock bra. Det blir en diskussion om pizzakvällen är i T1s 
intresse eller föreningarnas och hur ett bra upplägg är för att båda parter ska få ut så mycket 
som mjöligt av det. Kvällen ska vara lika mycket för att informera T1 som att rekrytera för 
föreningarna. Ett förslag är att man även skulle kunna bjuda in T2, eftersom en del missar det 
här tillfället när de går T1 och för att det kan finnas ett intresse även då.  
 
3.2. Vice ordförande  
3.2.1 Lokalvärd.  
Att hitta någon lokalvärd går sådär. Ett förslag som skulle kunna locka någon till att bli 
lokalvärd är att den personen skulle få en Uppsalarad. Men detta kommer nog vara svårt att 
driva vidare inför PK, om man inte byter bort någon av de andra uppsalaraderna som MF har, 
tillexempel måste inte ordföranden i MF vara här men det skulle en lokalvärd behöva vara. 
Alternativ till att ha en lokalvärd är att varje termin skull ansvara för en vecka när de tar hand 
om MedC och ser till så att det är ordning där men ett problem med det är att vissa terminer 
inte är här, de prekliniska terminerna använder nästan aldrig MedC. Ett förslag som kommer 
upp är att man skulle kunna skapa en pool av människor som är ansvariga tillsammans för att 
städa några gånger per termin och att de har en sittning eller sexa tillsammans i slutet av 
terminen. De skulle även kunna få lite andra förmåner som förtur till Sympaticus biljettsläpp 
och medlemskap i MIFU. Styrelsen kommer fram till att Amanda ska gå på PK-mötet och 
försöka ordna en Uppsalarad i första hand och sedan får andra alternativ övervägas.  
 
3.2.2 Alla har fått skåp 
Alla föreningar som ingår i MF har fått ett skåp inne på kontoret på MedC.  
 
3.2.3 Nya kontrakten för MedC går bra! 
De nya lokalkontrakten som alla föreningar (och andra) som vill använda MedC ska skriva på 
håller på att samlas in och det går bra.  
 

 
 



3.2.4 Påminnelse om att läsa igenom text på hemsidan 
En påminnelse till alla föreningar om att de ska läsa igenom informationen som står på MFs 
hemsida om deras respektive föreningar så att den är uppdaterad och stämmer. Även 
kontaktuppgifter och namn på ordföranden och övrig styrelse är bra om den läses igenom.  
 
3.3. Kassör  
Inga meddelanden.  
 
3.4. Sekreterare  
Inga meddelanden.  
 
3.5. Föreningarna   
3.5.1. MSR  
MSRs verksamhetsår är snart slut och då kommer det vara årsmöte. PK-internat gick framåt 
för bättre arbetsvillkor för läkarstudenterna. PK har beslutat om att Quizkampen ska göra en 
medicinquiz-app. På årsmötet kommer pedagogiska priser röstas igenom och just nu finns det 
fyra stycken man kan nominera till så alla studenter uppmanas maila in förslag på sina bästa 
pedagoger.  
 
3.5.2. Sveriges Läkarförbund Student Uppsala  
Är inte närvarande. Information kommer ändå om att föreläsningsserien inför 
underläkarvikariat rullar på och fler event kommer komma i höst. I höst kommer även 
fullmäktiga anordnas här i Uppsala och till det kommer funktionärer behövas men mer 
information om detta kommer.  
 
3.5.3. Sympaticus  
Sympaticus kommer att betala sina egna sångböcker för att de var billiga och det finns pengar 
till det. De första nya sångböckerna kommer säljas på Sångbokssittningen som är den 3/6. 
Cykelsittningen blev lyckad och rolig. Inplanerade aktiviteter framöver är pubronden den 13e 
maj och det planeras för inköp av nya t-shirtar.  Det ska också vara ett möte imorgon med 
Juridiska föreningen och Uppsalaekonomerna angående revidering av kontrakten för P3-
sittningen.  
 
3.5.4. MIFU  
Förbereder och planerar inför MedicinarSM som snart är i Uppsala. Hade ett event inför detta 
för att intressera och samla ihop funktionärer och det gick väldigt bra, det blev nästan lite för 
många på vissa aktiviteter. Det som fattas och behövs nu är ordentliga volleyboll-domare. 
Annars rullar träningarna på som vanligt.  
 
3.5.5. IFMSA  
IFMSA arbetar just nu för att få en enhetlig förening och gör detta genom att ha mer projekt 
än vanligt för att bidra till den enhetliga fronten. Nationella helgen kommer äga runt snart och 
Uppsala har flest deltagare av alla regioner. Har nya tröjor och ska köpa roll-ups. Kommer bli 
besökta av Metro som ska göra ett reportage om Nallesjukhuset.  
 
3.5.6. Synapsis  
Inte närvarande.  
 
 
 



3.5.7. Glansbandet   
Inte närvarande.  
 
3.5.8. B. Conciliae 
Undrar om MF och de andra föreningarna har något intresse av att vara med under 
mottagningen, men tycker att det är föreningarnas ansvar att ta kontakt med 
mottagningsgeneralerna. Tillexempel hade Sympaticus ett fika-quiz förra terminen. 
Föreningarna tar det forum de blir tilldelade, gärna under den alkoholfria veckan. Det bestäms 
att föreningarna ska höra av sig och generalerna utformar hur det ska genomföras på 
mottagningen.  
 
3.5.9 Mediscenarna 
Det rullar på som det ska, producent Filip Hofmann letar efter en lokal eftersom 
Reginateatern har tackat nej till Mediscenarspexet på grund av ekonomiska skäl. Därför 
funderar föreningen på att flytta fram datumet för spexet. Mediscenarna hade en 
improvisationskväll som var lyckad. 
 
3.5.10 Crescendo  
Det här var en testtermin och nu börjar det arta sig, nästa termin kommer det bli hårdare, med 
tanke på antagnings- och närvarokrav.  
 
3.6. Övriga ledamöter 
Inga övriga ledamöter är närvarande.  
 
§4. Övriga frågor 
 
4.1. Äskan från B. Conciliae 
B. Conciliae äskar pengar från MF. Denna godkännes inte eftersom äskan innehåller 
alkoholverksamhet men de kan komma in med en ny äska som specifikt gäller för ett event 
eller något annat icke-alkoholrelaterat. Diskussion efter detta hur det ska hanteras om 
mottagningen skulle gå med vinst efter att ha fått pengar från MF. Förslag på att MF skulle 
subventionera 5000 kr varje termin för mottagningsverksamheten, alternativt att mottagningen 
skulle få låna pengar som de sedan betalar tillbaka efter att den har avslutats. Det diskuteras 
också hur redovisning för detta ska ske på bästa sätt, ska man införa att alla underföreningar 
som äskar pengar ska lämna in redovisning för allt eller ska kassören i MF sköta den 
bokföringen? Eller om B. Conciliae skulle börja bokföra, men det kan endast röstas igenom 
på årsmötet. Styrelsen kommer inte fram till något i den här frågan förutom att just den här 
äskan inte godkännes.  
 
§5. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 16e maj, klockan 17.30 på MedC.  
 
§6. Mötets avslutande 
Amanda Cheng avslutar mötet.  
 


