Verksamhetsberättelse 2018
Medicinska föreningens presidium
Ordförande
Margrete Aspvall, termin 8-9
Vice ordförande
Lucas Grzechnik Mörk, termin 5-6
Kassör
Fredrik Oscarson, termin 9-10
Sekreterare
Caroline Wiman, termin 7-8
Lokalansvarig
Adam Bergman, termin 10-11
Socialt ansvarig
Ludvig Tivell, termin 4-5

Representanter från underföreningar
Medicinska studierådet
Andreas Jansson, Johan Bengtsson, Lisa Hammarström
SLF student Uppsala
Nemanja Samardzic, Elsa Kågström, Piotr Gorechi
MIFU
Rafael Flisberg, Nils Kraft, Ulrika Kihlberg, Sofia Bråse,
Alexander Ahlund
Sympaticus
Sissi Peng, Sofia Bremberg, Sofia Kühner
Synapsis
Eyla Mohlin, Johanna Bungerfeldt
IFMSA
Karl Steinsvik
Glansbandet
Alexander Rosenström
B. Conciliae
Kristoffer Ljungdahl, Maximilian Janiuk, Matilda Kewenter,
Johanna Christersson, Beata Tersander, Herman S. Lindelöf,
Elsa Wieslander Jansson, Emil Belfrage, Herman Sundqvist
Mediscenarna
Lovisa Amelin, Axel Eriksson, Erika Malm
SWESEM Jr
Anna Hertzberg, Johan Bengtsson, Marcus Enegård, Marcus Ersson

Övriga förtroendevalda
Fanbärare
Inspektor
Revisorer
Valberedning

Emil Elton och Fabian Högberg
Professor emeritus Anders Magnusson
Professor emeritus Anders Magnusson och Alexander Lundin
Sofia Kühner och Juana Sorainen

Extra årsmöte och styrelsemöten
Medicinska föreningen har under året antagit den stadgerevidering som föregående presidium föreslog inför föreningens fullmäktige 2018. Ändringarna antogs av ordinarie fullmäktige den 1 februari 2018 samt av det extrainsatta årsmötet den 26 februari 2018.
Medicinska föreningen har under året hållit 8 styrelsemöten som samtliga varit beslutsföra.
Underföreningar
Medicinska föreningen är en paraplyorganisation för alla läkarprogrammets studentföreningar. Under året som gått har Medicinska föreningens underföreningar fortsatt med sina verksamheter som
planerat. Ingen förening har ansökt om att bli ny underförening och ingen förening har förklarats
inaktiv under verksamhetsåret 2018.
Medicinarcentrum (MedC)
Medicinska Föreningen ansvarar för den egna lokalen Medicinarcentrum på Akademiska Sjukhuset.
Medicinarcentrum har under året använts flitigt av våra studenter och underföreningar. Vi har även
lånat ut lokalerna till andra föreningar i Uppsala, som exempelvis Stockholms nations Marsspex.
Nytt för i år är att posten ”lokalansvarig” är invald i presidiet. Lokalansvarig ansvarar för bokningar
av MedC, inköp och underhåll, samt representerar Medicinska föreningen på ULO-gruppens möten.
Under året har lokalansvarig lyckats få utökad städning av våra lokaler finansierad av universitetet.
Det innebär att även mikrovågsugnarna på MedC nu städas av sjukhusets lokalvårdare.
Ett mål för verksamhetsåret 2018 var att ordna mer förvaring till MedC. Medicinska föreningen har
under året köpt in nya skåp samt låsanordningar till dessa så att våra underföreningar nu har möjlighet till låst förvaring för sina tillhörigheter.
Mottagningsverksamhet
MF har det yttersta ansvaret för mottagningsverksamheten på läkarprogrammet. Nytt för i år är att
posten ”socialt ansvarig” är invald i presidiet. Socialt ansvarig delar ansvaret för mottagnings-verksamheten med föreningens vice ordförande. Medicinska föreningen granskar under mottagningen
spex och filmer, samt besöker de evenemang som tillåter alkohol.
Under 2018 har mottagningsverksamheten följt Medicinska föreningens riktlinjer och flutit på utan
problem.
Informationskvällar
Medicinska föreningen har under vår- och höstterminen anordnat en informationskväll för de nya
studenterna som är antagna till läkarprogrammet. Under dessa kvällar får studenterna i termin ett
möjlighet att lyssna på och mingla med representanter från Medicinska föreningens underföreningar, samtidigt som Medicinska föreningen bjuder på pizza. Båda kvällarna har varit lyckade och vi
ser dessa kvällar som ett bra tillfälle för föreningarna att nå ut till nya studenter.
Nytt för i år är att både MedSek (Medicinska sektionen vid Uppsala studentkår) och Kuratorskonventet varit inbjudna att närvara vid informationskvällarna.

Ekonomi och sponsorer
MF har under året fått 27 000 kronor från vår sponsor Ambio Helse enligt tidigare avtal som tecknats på fem år.
Medicinska föreningen har under hösten arrangerat en föreläsning om digital vård tillsammans med
företaget Kry. För samarbetet har Medicinska föreningen fått 10 000 kronor från Kry.
Sociala medier och hemsida
Hemsidan har under året fungerat väl, men fokus på uppdatering har istället lagts på sociala medier.
Facebooksidorna “Läkarprogrammet Uppsala” och “Bokbytarforum Läkarprogrammet Uppsala”
har administrerats fortlöpande och är fortsatt mycket populära. I gruppen ”Läkarprogrammet Uppsala” har veckobladet med Medicinska föreningen och dess underföreningars verksamhet fortsatt
publicerats.
Profilprodukter
MF har tygkassar, högtidsband, pins och tröjor till försäljning. Under 2018 har fler tygkassar och
högtidsband beställts in. En ny beställning och försäljning av tröjor har genomförts men goda försäljningsresultat.
Representation
Medicinska föreningens ordförande Margrete Aspvall har under året representerat föreningen vid:
− MSR-möten
− MedSek-möte
− Sittningen ”P3” med traditionsenligt tal.
− Sittningen ”Chiasma” med traditionsenligt tal.
− Uppsalaekonomernas vårbal, tillsammans med föreningens lokalansvarig och sekreterare.
− Juridiska föreningens höstbal, tillsammans med föreningens socialt ansvarig.
Representanter från Medicinska föreningen har under året även representerat föreningen vid:
− ULO-gruppens möten
− Musikhjälpen 2018
Musikhjälpen 2018
Tillsammans med Uppsalaekonomerna, Juridiska Föreningen Uppsala, Föreningen Samhällsvetarna
Uppsala och Uppsala Politices Studerande arrangerade Medicinska föreningen för femte året i rad
Professorskampen 2018. Evenemanget, som är en frågesport där lärare från respektive utbildningar
tävlar mot varandra, samlade i år in 10 661 kronor till Musikhjälpen. Birgitta Lytsy och Anders
Magnusson representerade Medicinska föreningen.

Medicinska Föreningen Uppsala genom 2018 års ordförande Margrete Aspvall

