
 

 

Medicinska Föreningen - Styrelsemöte 
Tid: tisdagen den 4e oktober 18.30 

Var: MedC ing. 14 UAS 
 
	  
§1. Styrelsemötets öppnande 
1.1 Närvarande medlemmar: 
Amanda Cheng Ordförande MF 
Adam Bergman  Vice ordförande MF 
Sarah Båtelsson Kassör MF 
Ebba Ulfberg   Sekreterare MF 
Maria Lundström Sympaticus 
Margrete Aspvall Mediscenarna 
Ulrika Kihlberg MIFU 
Gabrielle Gunners Sveriges läkarförbund student Uppsala 
Victoria Jansson Medicinska studierådet 
 
§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   
Ulrika Kihlberg väljs till justerare av protokollet.  
 
2.4. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkännes med tillägget: ”4.1 Äskan Sympaticus”.  
 
2.5. Godkännande av styrelsens beslutsförhet 
Styrelsens beslutsförhet godkänns enligt stadgarna. 
 
2.6. Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll bordlägges då det ej är justerat.  
 
2.7. Adjungeringar 
Inga adjungeringar.  
 
§3. Diskussionsfrågor och meddelanden 
 
3.1. Ordförande  
3.1.1 Pizzakvällen 
Pizzakvällen fungerade bra och upplägget var bättre än tidigare! 
 
3.1.2. Bidrag till mottagningen 
Mottagningarna går plus och de borde få 5000 kronor av sina faddrar, för att sedan ha som mål att 
gå plus lika mycket. Äskan får man inte tillbaka för att det äskas för specifika event och de 
specifika eventen går inte plus. En äskan kan göras om fadderklassen går back och inte kan bidra 
med ett startkapital. Styrelsen är enhälligt överens om att vi inte ska bidra till mottagningen.  
 



 

 

 
3.2. Vice ordförande  
3.2.1 Byte av kod på MedC 
Hur ofta behöver koden in till kontoret på MedC bytas tycker styrelsen? Konsensus om att byte 
varje termin blir bra.  
 
3.2.2 Städschema  
Städschemat för föreningarna är klart, det kommer att skickas ut och även sättas upp i skåpet. Det är 
bra om föreningarna bokar en tid i slutet av månaden så det inte är upptaget på MedC när det ska 
städas. 
 
3.2.3 Uthyrning MedC 
Förslag på att dela upp MedC så att det går att hyra antingen kontoret, det stora rummet och köket 
eller alltihop, detta för att det ska bli effektivt och kunna användas av så många som möjligt.  
 
3.2.4 Bokning av MedC  
Mediscenarna har förtur till MedC på söndagar för de är inbokade då. Om det blir kris och någon 
förening måste vara på MedC kan den kan tillexempel be om att få hyra ett grupprum eller prata 
med Mediscenarna.  
 
3.2.5 Klistermärken 
Numera finns det klistermärken vid kylskåpet så skriv namn/föreningar och datum på allt som ställs 
in i kylskåpet! 
 
3.2.6 Kylskåp MedC  
Det är viktigt att dörren på den högra kylen stängs ordentligt, det är svårt ibland och Amanda ska 
kontakta driften angående detta.  
 
3.3. Kassör  
Inga nya meddelanden.  
  
3.4. Sekreterare  
Inga nya meddelanden.  
  
3.5. Föreningarna   
3.5.1. MSR  
MSR ska specifikt jobba med stresshantering i år och även med uppehåll och platsbristen som har 
blivit på vissa terminer och gjort så att de som haft uppehåll inte kunnat komma in på den terminen 
de önskat igen. Regler om frånvaro ska diskuteras. Det ska också anordnas en KURT-skola för 
termin 1, även andra terminer kanske skulle ha nytta och vara intresserade av detta? I helgen är det 
OMSIS och NAT-GU i Göteborg.  
   
3.5.2. Sveriges Läkarförbund Student Uppsala  
Hamburgerkvällen med T1 och T6 som var gick bra och många från båda terminerna var med. 
   
3.5.3. Sympaticus  
Sympaticus vill äska pengar för Chiasma den 8/10. Det går bra med planering och biljettförsäljning. 
Sympaticus skulle också vilja ha hjälp med PR från MF och det går bra! Zoonosen, som är den nya 
veterinärsittningen kommer vara den 29/10.  
   
 
 



 

 

 
3.5.4. MIFU 
Ska anordna en spökbollsturnerning, datum för detta är bestämt och man kommer kunna anmäla sig 
och sitt lag. Event på Facebook kommer. MIFU önskar att det skulle finnas ett ljudsystem på MedC, 
det skulle vara bra för visning av sportmatcher på MedC tillexempel.  
   
3.5.5. IFMSA  
Ej närvarande 
   
3.5.6. Synapsis 
Ej närvarande.  
   
3.5.7. Glansbandet 
Ej närvarande.  
   
3.5.8. B. Conciliae 
Ej närvarande.  
   
3.5.9. Mediscenarna 
Jobbar på med storspexet och ska spexa på Chiasma den 8/10.  
   
3.5.10 Crescendo 
Ej närvarande.  
  
3.6. Övriga ledamöter 
Inga övriga ledamöter är med på mötet.  
 
§4. Övriga frågor 
4.1 Äskan från Sympaticus 
Godkännes  
 
§5. Nästa möte 
Nästa möte är den 1a november klockan 17.30 på MedC.  
 
§6. Mötets avslutande 
Amanda Cheng avslutar styrelsemötet.  


