


Styrelsemötets öppnande


Närvarande medlemmar
◦
Adam Bergman, Ordförande MF
‣
Sofia Kühner, Vice ordförande MF
‣
Jacob Isacson, Mediscenarna
‣
Anna Hertzberg, Swesem Jr Uppsala
‣
Elsa Kågström, Läkarförbundet student
‣
Oscar Westman, B. Concilliae
‣
Gabriella Edwards, Sympaticus
‣
Emil Sundberg, MSR
‣
Björn Käll, IFMSA
‣
Ann Zarelius, socialt ansvarig MF
‣
Jesper Andersson, lokalansvarig MF
‣
Ebba Cherian Skeppstedt, Glansbandet
‣



Formalia


Val av mötesordförande
◦
Adam Bergman bifalles
‣

Val av mötessekreterare
◦
Jesper Andersson bifalles
‣

Val av justerare
◦
Adam Bergman och Elsa Kågström bifalles
‣

Godkännande av dagordning
◦
Godkännes
‣

Godkännande av styrelsens beslutsförhet
◦
>50%-OK
‣

Godkännande av föregående protokoll
◦
Godkännes
‣

Adjungeringar
◦
Jesper Andersson
‣
Ann Zarelius
‣
Anna Hertzberg
‣

 
Diskussionsfrågor och meddelanden


Ordförande
•
Städning av Med-C
◦

Sjukhuset ska ta över städning. PK ekonomiutskott har tillstyrkt städning, väntar beslut i PK. ‣
Därefter universitetssjukvårdsnämnden som ska stå för betalning, således invänta beslut där.


Äskningsdokument
◦
Sofia Kühner har skapat mall för äskning. Finns på hemsidan(mfuppsala.se)
‣

Pizzakvällen
◦
Utvärdering: T1 nöjda, kände att de hade tid att interagera med alla föreningar. Väldigt hög ‣
uppslutning! Till nästa möte kanske försöka styra upp lite vart alla föreningar skall hålla hus. 
Bättre organisation, gärna att föreningarna ska ha någon form av skylt vilka de är och var de 
är.


Passerkortsenheten
◦
Oklar t7gräns i korridoren, denna är nu väck, så nu kommer alla från t4 och uppåt genom den ‣
dörren. Problem att kort fås först i t4. T1-T3 kommer inte in på medc efter klockan 17 och på 
helger. Adam beställer kort, som föreningsaktiva kommer att kunna hämta ut hos Adam. 
Adam Bergman står som ansvarig för alla dessa kort. På dessa kort kommer det finnas 
tillgång till medc, "mittdörren" och soprummet. Ber föreningarna att kolla upp ungefär hur 
många kort de kan tänkas behöva.




Vice ordförande
•
Städdag
◦

MSR har nästa dag. Boka in ett datum månadsskiftet mars/april.
‣
Vuxenskolan
◦

Sofia har besökt vuxenskolan. Fokus ändras från tidigare tankegång, det ska finnas en ‣
ansvarig för vuxenskolan i varje underförening. Sofia(MF) tillsammans med vuxenskolan skall 
ta fram ett PM för hur kontakt skall tas, vad man kan starta en förening för etc. Det finns 
massor av saker man kan starta studiecirklar för. Alla underföreningar bör kika igenom PM när 
det kommer för att se vad de kan starta en studiecirkel för.


Föreläsningar för föreningsaktiva
◦
Jobbar vidare med ledarskapsutbildningar, revision etc. Känner man folk som är lämpliga för ‣
att hålla en föreläsning kan man gärna höra av sig till Sofia Kühner så fort man har ett förslag. 
Alexander MF:s revisor ska hålla en ekonomiföreläsning för undergruppernas kassörer ffa. 
Arvodering diskuteras fortfarande, så oklart datum. SLF har fått en testföreläsning och var 
nöjda med denna.


Kassör
•
Swish
◦

Har startats en MF-swish med 5 separata bankkonton med 5 tillhörande nummer. 1 nummer ‣
skall användas till Med-C(kaffekassa etc), 1 nummer skall användas till profilprodukter. 
Ytterligare finns 3 nummer. Dessa 3 nummer kan lånas ut till MF underföreningar vid diverse 
evenemang.


Sekreterare
•
Ej närvarande
◦

Föreningarna
•
MSR
◦

Årsmöte 15 maj. Gå gärna dit.
‣
Går nu att nominera pedagogiska priser på MSR:s hemsida. Finns både stora och små priser. ‣
In och motivera!


SLF Student
◦
Föreläsningsserie med 6 st olika föreläsningar inför första underläkarvikariatet. 
‣
Dåligt med information hem när man blivit antagen. Tanken är att få information angående hur ‣
man kan få tag i boende, vilka underföreningar som finns, lite om universitetet etc. Något MF 
kan samla ihop? SLFstudent göra via MF?


Sympaticus
◦
Vem har kontakt med Pharmen? Har samarbete tagits vidare från MFs sida? Adam tar upp ‣
den här bollen.

Sympaticus vill gärna samarbeta med andra underföreningar. Kom till sympaticus om man vill ‣
styra upp ett event.

Cykelsittning 22 april
‣
Pubmedrond 6maj
‣
Kommer att ställas upp en festlåda som man kan låna på medc. 
‣

MIFU
◦
Ej närvarande(ej anmäld frånvaro)
‣

IFMSA
◦
Preklinbrunch 2 april
‣
Bjuda in BMA, sjuksköterskor, fysioterapeutstudenter etc till deras förening.
‣
Mikrofoner har försvunnit vid tidigare event. Betalning är löst.
‣
Använd gärna skrivare på medc. Om man ska skriva ut hundratals papper så får man gärna ta ‣
med eget papper för utskrift. System ska utvecklas för swish etc.

I höst event på gång med global health night
‣
Guide för framtida styrelsearbete utvecklas
‣

Synapsis
◦
Ej närvarande
‣

Glansbandet
◦
Många nya medlemmar efter pizzakväll. Kul!
‣



Rephelg i april
‣
Studentorkesterfestival i maj
‣

B. Concilliae
◦
Inga punkter. Sjuk taggnivå!
‣

Mediscenarna
◦
Årsmöte med ny styrelse vald
‣
Förrådsfrågan fortsätter att diskuteras. Preliminärlösning på gång.
‣
Spex på p3. Jurister och ekonomer uppskattade detta till och med!!
‣

Crescendo
◦
Vilande förening
‣

 
Övriga frågor 

Inval av SWESEM JR
◦
Bifalles med röstsiffrorna 9-0
‣

Kalendarium
◦
Ann jobbar med att ta fram sätt att få ut information och hur denna skulle kunna se ut. Skulle ‣
kunna gå ut ett veckoblad med olika event som de olika underföreningarna har för sig och 
även ett löpande kalendarium som kan ligga som en flik på mfuppsala.se. Enda kravet är att 
föreningarna ska meddela sig vad som sker och hålla informationen uppdaterad.

Sofia skapar ett google docs och lägger ut i "the board" där föreningarna ska börja skriva in ‣
sina event som sker framåt.


MF-galej
◦
Upcoming event att de olika styrelsemedlemmarna ska göra något gemensamt utöver möten. ‣
Vad som skall innefattas i detta kan man komma med förslag om vad som ska göras. 
Pubmöte, sexa osv. Förslag är att MFrepresentant plus 1(förslagsvis ordförande om man själv 
ej är det) skall delta.


Profilprodukter
◦
Hoodies är på gång
‣
Ska ta fram ett bra sätt att sälja pins, tygpåsar, högtidsband etc
‣

Med-C
◦
Städdag framåt. MF hyr släp för att få bort skräp helt enkelt. Häng med då. Oklart datum i ‣
nuläget.

Skriv datum på saker underföreningar ställer in i kylskåpen. Ha tanke med vad ni ställer in. ‣
Orimliga mängder är inte tillåtet! Tänk vad som kan gå åt.




Nästa möte 
 
18 april 17:30





