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Medicinska Föreningens styrelse 
Styrelsen består av: 

Post Namn 
Ordförande Jennie Sporre 
Vice Ordförande Andrea Montano Montes 
Sekreterare David Yang 
Ledamöter Anastacia Belovskaja 

Anna Båtelsson 
Anna Wadman 
Caroline Beergrehn 
Cheng Xu 
Matilda Kjellander 
Mikael Yang 
Theodor Hjortenhammar 
Tom Wiiand 
 

 

Medicinska Föreningens styrelse är det verkställande organ som leder föreningens dagliga 
verksamhet. Styrelsen arbetar bland annat med studiebevakning och att vara kontaktnätet 
för alla organ inom föreningen. Under februari har styrelsens ledamöter utifrån personliga 
verksamhetsplaner kommit fram till 7 områden de vill arbeta med under året. 
 
Kårstatus 
Under 2015 har det åter igen blivit dags att ansöka om status som studentkår hos Karolinska 
Institutet. I och med att kårobligatoriet togs bort infördes regeln om att 
studentsammanslutningar måste ansöka om kårstatus var tredje år, detta för att få rätt till 
statsbidrag och rätt att tillsätta studentrepresentanter hos lärosätet.  Arbetet med att förhandla 
om kårstatus är något som styrelsen kommer ha som prioritet under tidiga 2015. 
 
Kommunikation  
Kommunikation syftar främst på dialog mellan studenter, doktorander och organen inom MF 
men även med Karolinska Institutet samt andra verksamma organisationer och kårer i 
Stockholmsregionen. Vi har valt att dela upp kommunikation i två delar, extern och intern.  
 
Intern kommunikation: Styrelsen vill arbeta med att främja och underlätta kommunikation 
och samarbete mellan MF:s kårorgan för att på så sätt få en mer enad organisation. Att 
förbättra informationsspridningen och återkopplingen till medlemmar är ytterligare ett steg 
mot ett mer enat MF.Som alltid kommer fokus även att ligga på ordföranderåd, utbildningsråd, 
utskottsmöten samt andra liknande kontaktmöjligheter. 
    
Extern kommunikation: Styrelsen vill genom samarbeten med andra organisationer dra nytta 
av kunskap som finns utanför den egna föreningen. Som Stockholms tredje största kårförening 
är vi en del av storkårsnätverket, ett forum som vi kommer använda för att ta hjälp av och 
hjälpa andra kårer med liknande förutsättningar utifrån såväl kårförvaltning som 
studiebevakning. Förra årets presidium och styrelse var aktiva i återuppstartandet av 
Flemingsbergs förenade studentkårer (FFS) även i år har våra två presidialer poster i styrelsen, 
detta gör att vi kan vara med och bidra till ett aktivt Huddinge campus. 
Styrelsen vill även främja kontakten med vår systerkår Odontologiska Föreningen (OF), där vi 
hoppas på att kunna ha regelbundna presidiemöten såväl som styrelsemöten. Utöver dessa 
kommer vi jobba för att även våra utskott får ett gott samarbete med OF:s utskott.  
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Varje organ inom medicinska föreningen har två kontaktpersoner, en från presidiet och en 
ledamot från styrelsen. På så sätt hoppas styrelsen på att kunna stärka banden mellan MF 
centralt och dess organ, se tabell nedan. 

Sektioner Kontakt i MF styrelsen utöver  
Jennie Sporre 

Arbetsterapeutsektionen (Artemis)  Anna Båtelsson 

Audionomsektionen  Anastacia Belovskaja 

Biomedicinska analytikersektionen (BAS) Theodor Hjortenhammar 

Biomedicinska utbildningssektionen 
(BUS) 

Anna Båtelsson 

Doktorandsektionen (DSA) Cheng Xu 

Folkhälsovetenskapssektionen 
(FOVET/PHS) 

Anna Wadman 

Logopedsektionen (LoS) Anastacia Belovskaja 

Läkarsektionen (LS) Theodor Hjortenhammar 

Optikersektionen (Kaustika) Anna Wadman 

Psykologsektionen (PsyKI) Mikael Yang 

Sjukgymnastsektionen (SGS) Caroline Beergrehn 

Sjuksköterskesektionen (SSEK) Matilda Kjellander 

 
Utskott & Nämnder Kontakt i MF styrelsen utöver  

Andrea Montano Montes 

Förvaltningsutskottet  Tom Wiiand 

Idrottsutskottet Mikael Yang 

Kommunikationsutskottet David Yang 

Kulturutskottet Theodor Hjortenhammar 

Mottagningsutskottet Caroline Beergrehn 

Näringslivsutskottet David Yang 

Programutskottet Matilda Kjellander 

Internationella nämnden  Tom Wiiand 

 
Kårföreningar Kontakt i MF styrelsen utöver  

Andrea Montano Montes 

Ascalpella  Anastacia Belovskaja 

Blåslaget Theodor Hjortenhammar 

Corpus Karrolina David Yang 

Flix David Yang 

Fokus Cheng Xu 

Intersektionen Anna Båtelsson 

Queerolinska Anna Wadman 

Stroket Mikael Yang 

Muslimska Studenter Karolinska 
Institutet (MSKI) 

Cheng Xu 
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Campus 
Huddinge är de campus där mest utveckling kommer att ske de närmsta åren, bland annat med 
stora ombyggnationer och nybyggnationer. På grund av detta är det troligaste scenariot att 
Medicinska Föreningen kommer att förlora de nuvarande lokalerna i Huddinge under 2015. 
Styrelsen kommer därför att jobba med att få de nya lokalerna så trivsamma som möjligt och 
vara med i utvecklingen av campus Huddinge.  
 
Även på Campus Solna har det hänt mycket under de senaste åren och många kanske inte 
känner igen sig när de stiger av busshållplatsen Karolinska Institutet. Detta är något vi vill 
jobba på så att alla ska känna sig välkomna på båda campusen. Mycket av vår verksamhet sker 
på campus Solna och för att kunna utveckla den verksamheten är det viktigt att man oavsett 
utbildning känner sig hemma på båda campusen. 
 
Göra Medicinska Föreningen till en aktiv och inkluderande kår 
Styrelsen vill under året 2015 främja gemenskapen inom kåren och med det göra Medicinska 
Föreningen öppet för alla de studenter och doktorander vi representerar. Styrelsen vill öka 
medlemsengagemanget och kommer därför skapa ett nära samarbete med utskotten, där vi 
kommer förespråka gemensamma aktiviteter t.ex. att utskotten är med under våffelmingel. Ju 
mer vi som kår med alla kårorgan syns desto fler kommer ha möjlighet att hitta just den 
föreningen eller organisationen som passar dem. Detta kommer leda till ett ökat 
medlemsengagemang och fler lyckliga KI-studenter med större socialt nätverk. Styrelsen 
kommer även att fokusera på att göra informationen om MF mer tillgänglig och lätt förståelig. 
Bland annat vill vi skapa “10 anledningar till att bli medlem”, informationsfolder och utveckla 
hemsidan.  
 
Vi vill inte att kårhuset och Solna campus bara ska utnyttjas av Solnastudenter och vi vill inte 
heller att Huddingelokalerna och Huddinge campus bara utnyttjas av Huddingestudenter, vi 
är en och samma, en enad front och inte två läger. Vilket det är dags att visa.  
 
Medlemskap 
Styrelsen ska initiera en utredning vars mål är att utreda möjligheter till framtida externa 
finansieringar, för att därigenom främja studiebevakning, förenkla administrationen och 
sänka betydande nuvarande trösklar för studentengagemang. 
 
Utöver att styrelsen vill arbeta för sänkt eller avskaffad medlemsavgift vill vi tillsammans med 
Näringslivsutskottet fokusera på att bland annat öka medlemsförmåner för MF:s medlemmar, 
så som medlemsrabatter vid campusområden. Att vara medlem i MF skall innebära att man 
känner en ökad trygghet; studiemässigt, psykologiskt och socialt.  
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Visionsprojektet 
Hösten 2013 påbörjades visionsprojektet och under 2014 har arbetet fortlöpt och en vision har 
tagits fram. 
 
“Medicinska Föreningen - dedication, diversity, development” 
 
“Medicinska Föreningen is an open meeting place characterized by interprofessionality and 
friendship, where all students can contribute, grow and prosper through joy, creativity and 
passion.” 
 
Det har nu blivit dags att implementera visionen och styrelsen har redan utsett tre ledamöter 
som ska skapa en arbetsgrupp och föra denna vision vidare. Syftet med visionen är att man 
som KI-student ska relatera till den och koppla ihop MF med den positiviteten som visionen 
utstrålar. Den ska leda till en ökad medvetenhet om vad MF kan göra för studenterna men 
också leda in på tanken: vad kan jag göra för MF och för mig själv som student? 
 
Hälsomedvetenhet 
Som studentkår på ett medicinskt universitet bör vi arbeta hälsofrämjande för våra 
medlemmar, genom att stödja och marknadsföra enligt forskningen diverse hälsoberikande 
aktiviteter. I detta arbete ska styrelsen se över föreningens rutiner vid marknadsföring av 
kårens event för att främja hälsoprofilen.  
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Utskott 

Förvaltningsutskottet, FU 
Vi klarade oss igenom 2014 med stärkt ekonomi. Det gäller att under 2015 behålla den starka 
positionen och bygga vidare på det som har fungerat bra. I det följande beskriver vi närmare 
vad som Förvaltningsutskottet ska syssla med under året. Detta gäller tillsammans med och 
utöver vad som anges i stadgarna och i utskottets reglemente. 
 

Synliggörande 
Utskottet ska synliggöra sin verksamhet gentemot övriga kåren. Detta är tänkt att ske genom 
att medverka i kårens informations- och visionsdagar, hålla utbildningar för aktiva i 
sektioner, utskott och kårföreningar samt involvera de som verkar inom kåren “i” frågor som 
berör dessa. Någon sorts igenkänningstecken för FU ska tas fram. Fixardagar ska hållas och 
utannonseras mer kontinuerligt för att göra det enklare för intresserade att delta. Tyvärr har 
uppslutningen på utskottets aktivitetervarit dålig varför ännu mer kraft måste läggas på att 
sprida information om de olika aktiviteterna, framför allt genom att använda våra interna 
informationskanaler. 
 

Intern kontroll 
Utskottet ska ha en aktiv uppföljning av sin verksamhet gentemot verksamhetsplanen. En 
åtgärdslista som utgår från verksamhetsplanen ska användas kontinuerligt. Detta ska 
tillförsäkra att ett ärende går effektivt från beredning till beslut och tillverkställande och att 
man hela tiden kan se var i kedjan det det för närvarande befinner sig. Utskottet ska 
implementera rutiner för att felanmälningar rörande kårhuset och dess utrustning tas om 
hand och åtgärdas samt för att nödvändiga åtgärder på kårhuset redovisas och prioriteras. 
 

Organisatoriskt minne 
En pärm med de viktigaste informationer omkring kårhuset och FUs verksamhet ska 
inrättas. Därifrån ska utskottet utarbeta instruktioner för kårarbetet för att underlätta 
generationsskiften inom föreningen. Dessa dokument bör samlas och tillgängliggöras för de 
kåraktiva. Tillsammans med styrelsen ska reglementen och övriga dokument uppdateras. 
Informationen om förvaltningsfrågorna i kårhandboken ska uppdateras. 
 

Kårhus-/Huddingeintendenturen 
Kårhusintendenturen ska börja verka som en grupp som arbetar endast med kårhuset. 
Samma gäller för intendenturen för MFs lokaler i Huddinge. Båda grupperna behöver fyllas 
med aktiva personer. Förhoppningen är att den ska kunna avlasta centrala FU från många 
mindre frågor som rör kårhuset. 
 
Ekonomi 
Utbildning av ekonomiansvariga 
De ekonomiansvariga inom varje sektion, utskott och även kårföreningar ska utbildas i hur 
ekonomin fungerar på MF. Detta innefattar bl.a. kårens redovisningssystem, en överblick 
över budgeten, hur de kan äska pengar till sin verksamhet och alternativa finansieringskällor. 
Motsvarande information ska även göras tillgänglig skriftligen, bl.a. genom kårhandboken. 
Det viktigaste tillfället är vår informationsdag för alla kårorgan och kårföreningar. 
 

Snabbare, enklare och mer korrekt redovisning av fester och andra evenemang 
Hyror, alkohol och andra kostnader behöver redovisas snabbare efter varje arrangemang och 
kontanter som har kommit in behöver komma in på kontot snabbare. Detta för att vi ska 
kunna ha bättre kontroll över vårt ekonomiska utfall och förbättra vår likviditet. Samtidigt 
ska kårorganen få regelbunden information om sin ekonomiska ställning i form av 
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kvartalsrapporter, vilket ska leda till aktivt och regelbunden kommunikation mellan 
FU/skattmästaren och kårorganen under årets gång. Detta började fungera mycket bättre 
under 2014 men ytterligare förbättringar kan behöva göras och instruktioner om vad som ska 
göras kan behöva skrivas och uppdateras. 
Ett dokument som liknar PrUs in-och-ut-lista ska inrättas för att hjälpa spritchefen att 
redovisa uttagna drycker till andra kårorgan än PrU. Det ska underlätta för kårorgan att köpa 
drycker ifrån MF för interna evenemang som möten osv. 
 

Investering av fondernas kapital 
Arbetet med att investera fondernas kapital, som FuM har beslutat om för flera år sedan, ska 
under året avslutas och investeringarna ska göras. 
 

Kortbetalningar 
Utskottet ska i samråd med PrU och andra kårorgan se över och eventuellt införa möjligheten 
att ta emot kortbetalningar vid föreningens arrangemang. För att det ska kunna införas på ett 
enkelt sätt kan det bli aktuellt att köpa in nya kassaregister. Vid vissa evenemang kan redan 
izettle användas. 
 
Personal 
Arbetsmiljö 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vidareutvecklas och förstärkas. En arbetsmiljöpolicy 
fastställdes under 2013. Arbetsmiljöarbetet ska även omfatta alla förtroendevalda. Under året 
ska arbetet med riskbedömningar och handlingsplaner inarbetas som en naturlig del i 
verksamheten. 
 

Arbetstider 
Utskottet ska i samråd med personalen se över personalens arbetstider inklusive 
bestämmelser för flextid och lunch/måltidsuppehåll. Information om vad som gäller behöver 
tas fram för att missförstånd ska undvikas. Kårexpeditionernas öppettider kan också behöva 
förändras. 
 

Medlemskap 
Stödmedlemmar 
År 2009 antogs en stadgeändring som medger stödmedlemskap, som börjar gälla 1 juli 2010. 
Information om denna medlemsform måste spridas och medlemsbevis utarbetas. Det 
hårdare kravet på kårmedlemskap för medlemmar i kårföreningar som gäller sedan tre år 
tillbaka bör innebära betydligt fler stödmedlemmar. Om det visar sig alltför svårt att få alla 
kårföreningarnas medlemmar att vara medlemmar i MF kan utskottet behöva väcka frågan 
om kraven i instruktionen för kårföreningar ska förändras. 
 

Ständiga medlemmar 
Information ska spridas i lämpliga fora och till relevanta personer om möjligheten att bli 
ständig medlem. Medlemsbevis för ständiga medlemmar ska utarbetas. Information som 
sprids från kåren ska också gå ut till ständiga medlemmar då det är relevant. 
 

Medlemskap för skuggdoktorander och post-docs 
FuM har beslutat att införa särskilda medlemskap för predoktorala och postdoktorala 
medlemmar. Utskottet ska se till att detta beslut verkställs så att man kan bli medlem i de nya 
kategorierna, betala medlemsavgift och få medlemsbevis. 
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Medlemsservice 
Service och förmåner för medlemmar 
Servicen kring medlemskapet för våra medlemmar och presumtiva medlemmar ska fortsätta 
förbättras. Vi ska tillsammans med övriga kårorgan tydliggöra vad medlemmarna får ut av 
sitt medlemskap och vilka rättigheter och förmåner det leder till. Det ska vara enkelt att bli 
medlem och betala medlemsavgiften. Medlemmar ska lätt och snabbt kunna få kontakt med 
föreningens personal och viktigare förtroendevalda. Rapportering av uppgifter till SSCO och 
Mecenat ska ske ofta och korrekt så att medlemmarna snabbt får del av de viktiga förmåner 
som följer med ett medlemskap. 
 

Service till kåraktiva 
Våra kårfunktionärer är de som gör kåren till vad den är och är helt oumbärliga för att något 
ska fungera inom den. Utskottet ska allmänt arbeta för att det ska vara administrativt lätt och 
okomplicerat att engagera sig i kåren. Informationen i kårhandboken ska uppdateras och 
kompletteras vad gäller utskottets område. Det ska vara lätt för våra kårfunktionärer att 
utföra det arbete de vill göra och utskottet ska arbeta för att överbrygga allehanda praktiska 
hinder. Det gäller bl.a. tillgång till lokaler, datorer, kopiering etc. Ansökningsformulär för 
tillgång till datorer och kårhuset måste börja användas som de är tänkta.   
Dessa ska kompletteras ytterligare i samband med en genomgång. Utskottet ska fortsätta att 
arbeta med MF:s tidplan över året. FU ska överväga att göra mallar för utskick till nyvalda 
ordföraden/sekreterare m.fl.. 
 
Medicinska Bokhandeln 
Medicinska Bokhandelns framtid är en viktig fråga för året. Arbetet med bokhandelns 
framtid leds av styrelsen men utskottet ska bistå med underlag och analyser om hur olika 
lösningar påverkar föreningens ekonomi.  
 

Kårhuset 

Ventilationen i gamla kårhuset 
Kårhusstiftelsen kommer troligen att byta ut ventilationssystemet och förstora fläktrummet 
på vinden i gamla kårhuset. Det kommer innebära att utskottsvåningen inte kan användas 
under byggtiden. Hittills är det oklart om eller när arbeten utförs. Utskottet ska arbeta för att 
arbetenas påverkan på kårarbetet minimeras. 
 

Uppdatering av nyckelschemat och förändringar i det 
Tyvärr är nyckelschemat för kårhuset inaktuellt då inga förändringar har införts i det på flera 
år. Bl.a. har inte låscylindrarna i den nya varumotttagningen/sophuset lagts till. 
Nyckelschemat måste uppdateras så att vi sedan kan göra vissa efterlängtade förändringar 
för våra kåraktiva. 
 

Klubbvåningen 
Under 2013 avslutades uthyrningarna av klubbvåningen (Svarta Räfven). Vi har fått ett 
särskilt lokalstöd för att kunna bedriva verksamhet i klubbvåningen. Det lokalstödet bör slås 
ihop med det ordinarie lokalstödet.  
 

Säkerheten i kårhuset 
Rutiner för låsning och larmning av kårhuset ska utarbetas. De ska lyftas in i SA-/HA-
handboken. Under 2013 jobbade FU aktivt med att förbättra brandskyddet och genomförde 
regelbundna brandskyddsronder, vilka ska återupptas 2015. Fler branddetektorer och 
brandsläckare kan behöva installeras för att förbättra vårt brandskydd. Reglerna vid 
övernattning i kårhuset och avstängning av brandlarmet vid användande av rökmaskin 
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behöver spridas till alla berörda kåraktiva. Ett nytt låsschema/låssystem kommer på kort sikt 
inte att implementeras p.g.a. alltför höga kostnader. Därfor ska FU se över nyckelutdelningen 
i det befintliga låssystemet. Under 2014 begärdes alla nycklar till kårhuset in för att se vilka 
som finns och så att rätt person har rätt nyckel och för att alla skulle betala deposition för 
sina nycklar. Det fick dock inte den önskvärda effekten eftersom många inte lämnade in dem 
och många fick tillbaka sina nycklar utan att behöva betala deposition. Därför kan åtgärden 
behöva upprepas under 2015 med målet att färre nycklar ska vara i omlopp. 
 

Uthyrningsverksamheten 
Uthyrningen av kårhuset ska öka och effektiviseras så att den kan bidra med ökade intäkter 
till föreningen. Tillhandahållande av kringtjänster, såsom porslinsuthyrning, tillgång till ljud- 
och ljussystem kan vara en möjlig utökning av utbudet. Hyresnivåerna ska ses över 
kontinuerligt. Informationen om lokaluthyrningen på hemsidan och i andra 
informationskanaler ska förbättras. Marknadsföring av samtliga uthyrningslokaler måste 
förbättras för att få ännu fler förhyrare/kunder. Reglerna och rutinerna kring förhyrningarna 
ska förbättras. Systematisk syning efter förhyrningar måste börja ske. Uppdrag och 
instruktioner för serveringsansvariga ska under året ses över och dokumenteras.  
En arbetsgrupp har arbetat med detta sedan 2013. Detta arbete ska avslutas under året. Bl.a. 
ska nya föreskrifter för lokaler, städning, alkohol, serveringsansvarig och syning tas fram och 
implementeras. 
 

Anpassning av kårexpeditionen, utskottsvåningen och spegelsalen 
Kårexpeditionen, utskottsvåningen och spegelsalen skall anpassas och bli mer 
ändamålsenliga för det arbete och den verksamhet som utförs där idag. Detta inkluderar 
upprättandet av plats för ytterskor och jackor, plats för kvarglömda föremål, platser för 
gemensamt material samt markerade skofria zoner. 
Kårhusfixardagar 
Under 2015 ska kårhusfixardagar hållas mer regelbundet och “institutionaliseras”. Ansvaret 
för dessa ska skifta mellan FU-ledamöterna, delvis utfirån vilka projekt som är aktuella för en 
viss fixardag. Fixardagarna ska också användas för att synliggöra FU och göra det enkelt för 
medlemmar att förja engagera sig i FU. 
Ett skämspris för ordnungswidricheit ska instiftas. 
 

Ljud och ljus 
Lösningar för ett långsiktigt underhåll, säkerhet för egendomen, utveckling av systemen samt 
att material för framtida behov finns i kårhuset skall förses och genomföras i möjligaste mån. 
Detta utifrån både ett kvalitativt och ekonomiskt perspektiv. Utbildningar för det som ska 
hantera systemet ska genomföras regelbundet! 
 

Livsmedelshantering 
Informationen om de regler som gäller för Föreningens livsmedelshantering ska ses över, 
särskilt då vi idag delar köket med en hyresgäst. De kårfunktionärer som regelbundet är 
engagerade i livsmedelshanteringen ska erhålla intern utbildning. Detta arbete ska ske 
tillsammans med Programutskottet. 
Enkla instruktioner om hur man får hantera livsmedel ska utarbetas och göras tillgängliga i 
köken. Det kan gälla t.ex. öppettider på dörrar för att minimera skadedjur, hantering av 
skärbrädor och knivar och kontroll av förvaringstemperaturer. 
 

Förbättring av ytskikt 
Flera lokaler som målades om inför Nobel Nightcap 2013 drabbades tyvärr av en 
standardsänkning. De behöver nu framför allt målas om. Det gäller främst puben och 
klubbvåningen. I puben skulle dessutom delar av golvet behöva bytas ut. 
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Spritchefsfunktionen och optimering av spritflödet 
Spritchefens funktion och sprithanteringen ska utredas. Bl.a. skulle ett system behöva finnas 
för att lättare kunna se vad som har köpts in för vilken fest så att inte t.ex. en fest gör slut på 
varor som har köpts in specifikt för en annan fest och ett system göras för att förenkla 
sammanställningen av försäljningen till den årliga alkoholrapporten till 
tillståndsmyndigheten. 
 

Lokalerna i Huddinge 
Tillgänglighet 
Kårexpeditionen i Huddinge flyttade under 2012 till Alfred Nobels allé 23. Under 2013 
gjordes mycket för att iordningställa lokalerna. De används nu av “Huddingesektionerna” i 
varierande omfattning. Rutiner för tillgång till lokalerna ska utarbetas, med bl.a. en liknande 
ansvarsförbindelse som finns för kårhuset. Ändamålsenlig utrustning skall fortsätta finnas i 
dessa lokaler så att kårarbetet på campus Huddinge kan bedrivas effektivt. Man ska kunna 
betala med kort på kårexpeditionen i Huddinge. 
 

Kårlokalsintendent 
En av utskottet utsedd kårlokalsintendent ska finnas. Kårlokalsintendenten är den som från 
utskottet har den direkta tillsynen över lokalerna och också den som fattar de flesta 
vardagliga beslut om lokalerna. 
 

Lokalbyte 
KI har velat att vi ska byta lokaler inom samma byggnad, vilket utskottet har motsatt sig 
eftersom de föreslagna ersättningslokalerna är sämre. Utskottet ska fortsätta bevaka frågan 
så att det inte blir verklighet. 
 
Solvik 

Medicinska Föreningen owns since 1961 a sports cabin on Värmdö, at ”Kolströmen”, called 
Solvik. The maintanance, rentals and inspection after rentals are performed by the sports 
cabin committee (Sportstugenämnden). 
During the last years the sports-cabin-committee managed to gain profits although the 
investment costs were high, due to constant high activity of Solviks fogdar. This is also the 
aim for 2015. The booking of Solvik reached a very high level under 2014 and can realistically 
hardly be outnumbered, but we aim at least for similar booking numbers during 2015. The 
sports-cabin-committee has to keep a regular and careful controlling activity after rentals to 
keep the standard high and allow usage for external renters who rather look for a calm place 
in Stockholms archipelago than a party place. During the last years we established a good 
relationship with some institutions at KI as regular guests, this cooperation shall be 
maintained and intensified. 
Even in 2015 we want to be able to keep Solvik open for rentals even during the winter.  
The sports-cabin-committee plans to keep up the fire wood production and only if necessary 
buy extra wood. In accordance with the 2013 signed contract with skogsstyrelsen we want to 
remove several trees around the protected marked trees. 
The toilet system installed in 2012 has to be further improved and the compost volume has to 
be increased. Furthermore a way has to be found how to compost more efficiently.  
The sportscabin committee will work with the improvement of the sports cabin and 
renovation where necessary. Beside a multitude of maintenance tasks the longterm plan for 
Solvik has to be updated. The renewal of storstugan or at least an intensive renovation will be 
one of those. Furthermore should the private road that was renewed in 2012 be leveled as 
suggested by the Värmdö Mark&Väg. The concrete blocks that were transported to Solvik 
from MF Solna shall be removed from the way to the Sauna.  



 

10 
 

Further projects that might be started in 2015, but that will concern the sports cabin 
committee during the next years are: 

-          renewal of the windows in storstugan and to increase energy efficiency in general 
-          installation of thermostats and radiators  in sovlängan 
-          re-building and securing of the boathouse 
-          continue the restoration of Lusthuset. 

A donation table has to be installed to pay tribute to the sauna donators! 
The sportscabin committee is known as the retirement place for former student union actives 
and inherits therefore a huge knowledge base for MF. However the sports cabin committee is 
highly dependent on union members that are highly active also in many other parts of 
Medicinska Föreningen, it will be important to increase the number of members or at least 
the participants during the Solvik weekends/weeks. An important source of helpful students 
is the international students who are generally more excited about the sports cabin and 
outdoor activities. It has to be the main aim of the sports cabin committee to keep the rentals 
high to balance the high costs of Solvik and the properly perform inspections after rentals to 
keep Solvik also for future generations in a good shape. 
 
IT-relaterade frågor 
Arkivet 
Ordning och förteckning av Föreningens arkiv pågår och ska under året avslutas och det 
arbetet ska därefter ske kontinuerligt i den takt som handlingar produceras och inkommer. 
De delar av arkivet som inte behöver vara lättåtkomliga ska deponeras i Stockholms 
stadsarkiv eller Karolinska Institutets arkiv. 
Instruktioner för den kontinuerliga dokumenthanteringen och arkiveringen ska utarbetas 
och göras tillgängliga i Kårhandboken. 
SGS gamla handlingar ska lokaliseras, sorteras, förtecknas och arkiveras. 
 

Framtida drift av datorer och nätverk 
Utskottet ska se över hur vi får en långsiktigt hållbar lösning för drift och underhåll av kårens 
datorer och datornätverk så att vi får en så hög driftsäkerhet som möjligt och samtidigt låga 
kostnader och ett lättanvänt system. En satsning på nyrekrytering till Datornämnden ska 
göras. 
 

Nya medlemsregistersystemet 
Under 2013 byttes medlemsregistersystemet ut. Det nya systemet ska nu utvärderas. 
Utvärderingen påbörjades i slutet av 2014 men hann inte göras färdig. 
 

Datornämndens arbete 
Serverns driftsäkerhet ska optimeras. Några datorer med kringutrustning ska bytas ut och 
några ska uppgraderas/repareras under året för att förbättra arbetsmiljön för personal och 
förtroendevalda. 
Dator kommer också vid behov att uppgraderas under året, likaså kommer datorernas 
placering Solna/Huddinge ses över i förhållande till hur lokalerna i Huddinge utvecklas. 
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Idrottsutskottet, IdrU 
Syfte och aktiviteter 

Idrottsutskottets övergripande plan för verksamhetsåret 2015 är att fortsätta arbeta med att 

aktivt främja friskvård och idrottsutövning på Karolinska Institutet. Detta genom att 

uppmana till och skapa förutsättning för motion och idrottsutövande i många olika former, 

såväl spontant som under organiserade former.  

De främsta enskilda arbetsområdena under året kommer att vara: 

- Planering, organisering och genomförande av de två idrottsdagarna. 
- Att öka deltagandet på alla aktiviteter som idrottsutskottet anordnar, delvis genom 

samarbeten med mottagningsutskottet för att få med de nya studenterna. 
- Organisering av fortlöpande schemalagda idrottsaktiviteter. 
- Skidresa till alperna under påsklovet samt utvärdering och planering för 

nästkommande års skidresa. 
- Surfresa vid slutet på sommarlovet samt utvärdering och planering för 

nästkommande års surfresa. 
 

En dag per termin är det schemalagt idrottsdag för alla KI:s studenter. Inför dessa dagar är 

det vårt uppdrag att erbjuda studenterna ett flertal möjligheter till motion och 

idrottsutövande i varierade former som kan appellera till och inspirera en så stor andel som 

möjligt av studenterna till deltagande. Vanligtvis hålls två planeringsmöten inför var 

idrottsdag där potentiella aktiviteter diskuteras och ansvaret för att organisera och 

exempelvis boka lokaler för de olika aktiviteterna delas upp mellan styrelseledamöterna.  

Grundtanken är att alla aktiviteter som erbjuds ska vara gratis för studenterna och vi gör 

därför utlägg för exempelvis hallbokningar med utgångspunkt från att kostnaden ska kunna 

gynna/utnyttjas av så många studenter som möjligt. Vissa undantag görs vid tillfällen då 

kostnaden per person är för hög för att rimligtvis finansieras av MF men då vi vet att ett stort 

intresse ändå föreligger hos studenterna. Exempel på dessa undantag är surf- och skidresa, 

klättring (100kr/pers för instruktör och utrustning) och golf (greenfee får betalas själv). En 

annan viktig del i planeringen inför idrottsdagarna är även informationsspridning, och vi ska 

under året fokusera ytterligare på hur vi genom effektivare och utökad information om 

idrottsdagarna kan locka ännu fler studenter att delta på något sätt. Efter idrottsdagarna 

hålls ytterligare ett möte då utvärdering av bland annat popularitet och kostnadseffektivitet 

av de olika aktiviteterna sker och vi diskuterar vad vi ska tänka på i planeringen av 

nästkommande idrottsdag utifrån de erfarenheter vi erhållit om hur den aktuella 

idrottsdagen förlöpt.   

För närvarande finns det varje vardag under terminerna ett urval av planerade 

idrottsaktiviteter tillgängliga att medverka vid för alla KI:s studenter. De flesta genomförs 

kvällstid i skrivsalen vilken vi får boka gratis; i Friskvårdens lokaler (där vår deal är att Kis 

anställda får vara med på våra aktiviteter mot att vi lånar deras lokaler gratis); samt i 

Spegelsalen på MF. Dessa aktiviteter ser vi mycket positivt på då det ger många studenter en 

kontinuerlig träningsform som de kan utnyttja gratis och i sällskap av kursare och 

likasinnade från andra terminer och program. Nytt för 2015 är Lacrosse, Yoga (som 

smygstartade hösten 2014) och dans. 

Vår ambition under 2015 är att hyra strötider i Frescati, för att kunna optimera 

deltagarantalet i volleyboll och fotboll samt möjliggöra regelbundet utövande över året. 

Andra stora utgifter vi kommer ha 2015 är hyra för planer till Copa Karolinska, 3-P 

uttagningarna samt för 3-P turneringen. Denna kommer vi att försöka täcka med hjälp av 

spons samt deltagaravgift.  
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I Idrottsutskottets övriga mål inför 2015 ingår att informera studenter och göra dem 

medvetna om vilka aktuella idrottsliga utbyten och tävlingar som arrangeras för alla Sveriges 

högskolor för att på så sätt sporra studenterna till ytterligare idrottsutövning såväl som 

utmärka KI som ett hälsosamt och sportigt universitet.  

Vi samarbetar med Mottagningsutskottet med målet att ha en turnering under båda 

terminernas första veckor med syftet att introducera de nya studenterna för vårt utskott och 

våra aktiviteter. Vi har kört en dodgeballturnering de senaste 4 terminerna som har varit så 

otroligt uppskattad att vi valt att ha den som permanent turnering i mottagningen. 

 

Vi ämnar även att fördjupa samarbetet med sjukgymnastsektionens idrottsutskott, detta för 

att våra aktiviteter ska kunna nyttjas av så många av MF’s medlemmar som möjligt. För 

tillfället så bokar vi skrivsalen åt dem, men fortsätter pusha för att de ska vilja komma och 

vara med på aktiviteter vi arrangerar. Intresset brukar vara stort i början på terminen. 

Vårt mål är också att arrangera två skidresor för studenterna. Först en dagsutflykt under 

vårterminens idrottsdag till Romme som traditionellt har en väldigt bra uppslutning samt en 

veckolång resa till Tignes under påsklovet v 15.  Detta år har vi lyckats utöka antalet platser 

från 40 till 80, då det har varit ett otroligt stort söktryck till denna resa. Vi har även som mål 

att upprepa surfresan till Ericeira, Portugal, och även utöka antalet platser till denna.  

 

Möten och tillgänglighet 

Idrottsutskottet kommer visa upp sig på de två intropubarna för att informera nya studenter 

om vilka möjligheter till idrottsutövning i kårens regi som finns och för att rekrytera nya 

medlemmar till utskottet. Alla som då anmäler sitt intresse kommer bli kallade till ett möte 

kort därefter då de får chans att introduceras i utskottets arbete. Under detta terminens 

första möte görs även den största delen av planeringen inför idrottsdagen och följs sedan upp 

med ett möte någon vecka innan idrottsdagen då det framförallt stäms av att alla nödvändiga 

kontakter har gett klartecken och alla bokningar är klara och diskuteras och planeras 

informationsspridning. Förutom utvärderingsmötet som följer idrottsdagen hålls sedan 

ytterligare möten vid behov. 

Information om och från Idrottsutskottet skall alltid finnas tillgängligt på engelska. 
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Kommunikationsutskottet, KomU 
Syfte 

KomU syfte är att bidra till en god kommunikation inom Medicinska Föreningen men även 

marknadsföra kåren utåt.  

Arbetsområden 

KomU har för avsikt att arbeta med dessa huvudområden detta verksamhetsår (2015). 

 Medicor – Medicors övergripande plan för verksamhetsåret 2015 är att fortsätta 
skapa en tidning med fokus på att engagera och inspirera medlemmarna inom 
Medicinska Föreningen. Den ska även i framtiden hålla samma höga standard som nu 
och fortsätta att utvecklas i den riktningen. Vi hoppas även få till några ändringar för 
det här året genom att skapa nya kanaler att nå ut till och interagera med läsarna. Målet 
är att bli mer aktiva i sociala medier och nå nya läsare genom en mer uppdaterad och 
modern hemsida. Tanken är även att kunna skapa en bättre administrering för att få in 
en mer jämn och kontinuerlig annonsering så att det i framtiden kan ta mindre tid från 
själva utvecklandet av tidningen. Det är dock mål som kommer ta en längre tid att nå 
men steg kommer tas för att skapa en grund att fortsätta bygga på. 

- Robert de Meijere, Chefredaktör, Medicor – 

 

 Hemsidan – KomU ämnar att nästa år fortsätta arbetet med uppdatering, utveckling 
och förbättring av hemsidan. Målet är att göra hemsidan mer tilltalande och 
betydelsefull för alla studenter genom att ständigt hålla den uppdaterad med 
spännande och viktig information.  

 Nyhetsbrevet Thalamus – Nyhetsbrevet skall även fortsättningsvis skickas ut 
varannan vecka.  

 Generell information – KomU kommer fortsätta att med jämna mellanrum skicka 
ut till intramailen om alla tjänster som KomU kan bistå med. 

 KIs TV-skärmar på Solna och Huddinge campus – Tack vare förra årets 
initiativtagande har nu KomU tillgång till flera informationsskärmar på både campus 
Solna och Huddinge. Med detta hoppas KomU på att kunna sprida information ännu 
lättare till studenterna. 

 Rekrytera nya medlemmar – KomU kommer försöka att rekrytera medlemmar för 
detta, men framför allt nästa år då medlemasantalet varit lågt och det är en viktig 
uppgift KomU har på MF. 

 Amphioxbladet – Under 2015 ämnar KomU fortsätta arbetet med Amphioxbladet. 
Det kommer även att diskuteras om KomU borde skaffa Adobe till MF då det krävs 
speciella programför att redigera ibland annat Amphioxbladet. 

 TV-MF – TvMFs plan för 2015 är att producera en film per termin där man presenterar 
kåren samt det viktiga arbetet MF utför kontra KI. Dessutom hoppas TvMF kunna 
förmedla information om olika utskott samt vilka personligheter som är aktiva inom de 
olika utskotten. 
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Internationella nämnden/ International Committee, IN 
General Vision of The International Committee (IN) 

IN was started in late 2012 with the aim of coordinating all International work at Medicinska 

Föreningen (MF), and to help International students to take part in student union activities. 

To reach our wide goal of internationalizing MF and KI, we have had strategies such as 

creating different projects (see below) and keeping all our meetings in English.  

For the future, we plan to more than before try to influence the rest of MF in a more 

International direction. This will include reminding different organizations to post info about 

their activities in English and to collaborate with the different program sections to coordinate 

MF: s ‘International voice’ to/from KI. We already have representatives in two of KI:s 

International organs – IS & BIF – and meetings are being had with staff at KI working with 

the International environment, such as the International Coordinators.  

More than before, we will focus on reaching out with what we’re doing to the rest of MF. This 

work will be coordinated by our ‘head of communication’, but the entire board is involved. 

More focus will also be put into marketing what we do, and we plan to re-do our MF 

homepage entirely. We plan to get our project- and discussion meetings run smoother than 

before, and through this give our projects and organization the best possible conditions for 

moving on to the next level. 

The board has by now become a team, and our goal is to make everyone feel like in a family. A 

few new projects are being started this year, and we believe that they will be of benefit to all 

members of MF. As for the current ones, most of them will continue to run quite smoothly we 

believe – but of course, there is always room for improvement!  

Having grown during 2014 into one of the biggest group at MF, we will continue to expand 

during 2015! What we do is still needed at MF, and we are involving a big group that would 

not partake in MF activities otherwise. 

Looking forward to an exciting year at MF! 

“Internationalizing MF & KI – One Student at a Time” 

// Kalle Garpvall, International Committee President 2014/2015 

________________________________________________________________

__________________ 

Language@KI 

Purpose 

Swedish students (while getting merits useful for their future exchange studies) teach 

everyday life Swedish to foreign/exchange students.  

Objectives 

Our aims are:  

 To continue with our activities as before, and to further expand the project to 

Huddinge, where a few classes were started during 2014. 

 To create a place where all students/employees at KI can learn to get know each other, 

learn about each other’s language, cultures and way of thinking in a relaxed and fun 

way.  

 That International students will learn to use Swedish in everyday life, both in the 

university and during their free time.   

 To create a more welcoming atmosphere for foreign/exchange students coming to KI 

and to get them better integrated to Sweden and Stockholm.   
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 To offer a campus embedded, informational meeting place to allow students to 

practice their speaking skills.   

 To provide different kinds of language activities and events, including a Tandem 

Project and a Language Café that will be launched during 2015. In this way, we aim to 

create an even more international atmosphere at MF and KI.  

Sessions main focus is on practicing speaking the language and using it in different kinds of 

social situations and occasions; the topics of the sessions include e.g. social life, shopping, 

work, campus life, sports and culture. As a result of our Language@KI HT14, international 

students claim: 

 To have become more eager and got more courage to use Swedish both in the labs, in 

the university and in town.  

 That the quality and outcome of Language@KI, when it comes to learning Swedish, is 

even better than that of commercial courses because we focus on the usage of the 

language in everyday life. In addition, as the word of Language@KI has spread all 

across KI, the subject of language activities has got more attention and highlighted 

the importance of having these activities as many people have shown their interest to 

participate and cooperate with the project. In fact, Language@KI has attracted more 

International students to the MF student union house than ever. 

For spring 2015, the project has three new coordinators: Yiting Zhang, Sayoni Chakraborty 

and Sam Whee Park. Marie Lundgren has left her position as coordinator after two years, 

whereas Melissa Aw will maintain her position as coordinator. 

Tandem project 

 The Tandem project is coordinated by David Issom and Robert Wallin. The aim is to match 

up people interested in learning different languages with each other. The plan is to start up 

during February and later to develop an app for matching persons with different language 

interests with each other. 

The Language Café Project 

The Language Café Project is coordinated by Sara Odmalm and Madeleine Hedlund. The aim 

is for people to learn new languages in a more relaxed, café environment. The plan is to start 

the project in cooperation with Coffee Hour, and possibly later to cooperate with the MF café, 

depending on whether it will re-launch during 2015. 

Coffee Hour 

Coordinated by Adeeb Tawseef, Coffee Hour is once again planning to bring the students of 

KI free fika outside KIB Solna once a week for the coming semester. Each week will offer a 

new theme and new activities, and will be collaborating with the Language Café Project. With 

Coffee Hour, a relaxed arena where International and Swedish students can meet and mingle 

and learn from each other is created! 

Fun with Colors! 

Shahul Hameed is planning to organize Holi outside Jönssan for 2015 as well! 

Get Inspired by an Exchange Student 

Lunch lectures given by students/post-students at Karolinska Institutet that have done an 

exchange during their education! The idea is to give pre-exchange students an idea of what an 

exchange might be like, and through this encourage them to apply in the future! 

Physiotherapists, Medical students, Biomedicine students and Psychology students will 

partake as lecturers! 
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Organized by Shervin Khosousi and Christian Plahn. 

Twinning 

The Twinning Project is planning for an exchange to Turkey in June 2015, and for receiving 

the Turkish students from Izmir for one week during the Easter break in aoril. 26 students 

(13 from each faculty) in total will partake.The project will prioritize medical students, but 

everyone is welcome to apply. The goal is to inspire students to apply for longer exchanges in 

the future! After Izmir, the plan is to pass on the project from the current coordinators Kalle 

Garpvall and Frida Hellström to someone else! Hopefully, we will be able to inspire other 

programs to start up Twinning as well. 

Cooking@KI 

Cooking@KI is a newly formed group in the International Committee/Global Friends family. 

We are laying the foundation of a project called "International Cooking". The idea is to cook 

together in MF's large kitchen and to end the evening with a cosy, social dinner. We will be 

making traditional dishes from scratch, traveling through the world with a unique theme 

every time. Coo(k)rdinated by Andreas Lillieroth Bricaud! 

”Re-imagine what student food can be” 

Global Friends 

Amazing student events and buddies for International students and managing a fantastic 

welcome for every new group of students at KI!  

See their own ‘Verksamhetsplan’ for more info! 

Social Dans 
In the future, we hope to expand the project to include other dance styles, as well as offering 
more levels per class to improve the learning experience for the participants according to 
their previous dance skills. Moreover, the dance class project could be coupled to cultural 
evenings where students are invited to learn more about the different dance styles and their 
origins, in addition to providing an opportunity for the dance class students to showcase what 
they have learnt throughout the semester.  
 
Will run during VT2015 and HT 2015! 
 
International Debates 

We might prepare another debate on the theme of Internationalization, but nothing has yet 

been decided. 

 

Kulturutskottet, KU 
- Ingen aktivitet  
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Likabehandlingsnämnden 
Likabehandlingsnämnden (LBN) arbetar för en inkluderande miljö på MF, där alla får ta del 

av verksamheten på sina villkor. Vi vill vara en plattform för engagerade studenter och 

studentorganisationer som aktivt verkar för likabehandling och mot diskriminering. 

Kontakt inom Medicinska Föreningen 

Vi vill bidra i kårens arbeten för att skapa plattformar för att mötas utanför programgränser, 

till exempel fredagspubar och sittningar. Detta får gärna ske i samarbete med andra kårorgan 

eller till exempel Odontologiska föreningen. Det sker även med fördel genom en uppsökande 

verksamhet, där vi aktivt efterfrågar andra kårorgans åsikter. 

Mini-infopub med pizza 
Beskrivning: På initiativ av nämnden och i samråd med IFMSA, Kärleksakuten, 
Intersektionen och Queerolinska arrangerar vi en mini-infopub/pizzakväll i samband med 
terminsstart. Det finns flera föreningar/organ på KI som på olika sätt arbetar för 
likabehandling. För nya studenter är infomationsflödet från föreningar stort och kan 
upplevas som förvirrande. Därför samlar vi alla föreningar som arbetar för likabehandling till 
en gemensam informationskväll. Syftet med kvällen är att det ska vara enkelt för studenter 
att hitta den plattform för engagemang som passar dem bäst. 
 
SSCO-möten 
Beskrivning: Likabehandlingsnämnden representerar Medicinska Föreningen i SSCO:s 
samverkansgrupp för likabehandling. Denna inkluderar de flesta av Stockholms stora 
universitet/högskolor. Medicinska föreningen förväntas stå som värd under VT -15. 
 
Uåtriktad aktivitet 
Beskrivning: Likabehandlingsnämndens arbete är fortfarande okänt för många studenter. 
För att öka synligheten och sprida kunskap om likabehandlingsfrågor kommer vi under 
verksamhetsåret att arrangera utåtriktade aktiviteter för studenter. Dessa planeras i detalj i 
början av 2015. Förslag på sådana aktiviteter är ett normkritiskt projekt, Heteroveckan samt 
interprofessionella samarbeten mellan studenter. 
 
Rekrytering inför nästa år 

Kontinuitet är viktigt vid allt föreningsarbete. Vi arbetar därför aktivt med rekrytering inför 

2016 under hela verksamhetsåret. 

Policyarbete 

LBN kommer att följa utvecklingen av centrala studentenkäter. 
 
Nämndmöten 
Beskrivning: Vi siktar på att ha ett möte i månaden under terminerna, totalt 8 möten under 
2015. Detta inkluderar en heldag under VT-15 för att planera implementering av 
verksamhetsplanen. 
 
Terminsavslutningar 
Beskrivning: För att öka sammanhållningen och öka nämndens produktivitet satsar vi på 
att ha avslutningsmiddagar vid terminsslut.  
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Mottagningsutskottet, MU 
Mottagningsutskottet arbetar för att ge alla nya studenter ett bra välkomnade och en bra start 

på sin studietid. De första veckorna utgör Mottagningsutskottet kårens ansikte utåt och ett 

viktigt mål med vår verksamhet är därför att uppmuntra de nya studenterna till framtida 

kårengagemang. 

GENERELLA UTVECKLINGSMÅL FÖR MOTTAGNINGEN 

Mer interaktion mellan campus 
En av våra huvudsakliga utvecklingsområden är att öka interaktionen mellan studenterna på 
de två campusen. Den rätt unika situationen med två campus har varit ett problem som 
framförallt bestått i svårigheter att nå ut till studenter i Huddinge då de flesta aktiviteter är 
centrerade kring kårhuset i Solna. Vi siktar därför på att både öka antalet aktivteter och 
informationsspridningen i Huddinge. Dessutom hoppas vi kunna göra KI Solna mer 
lättillgänligt för dem genom tydliga tips och riktlinjer för hur man enklast tar sig mellan 
campusen. Vi tänker satsa på att samarbeta med de olika sektionerna för att göra de olika 
programmen till en enhet istället för fler.  

Fortsatt samarbete med övriga MF-organ  
Mottagningsutskottet har på några år gått från att endast innefatta Amphioxdagen till att nu 
bestå av tre veckor med nästintill dagliga aktiviteter. En viktig del i att öka vårt spektrum av 
aktiviteter är att samarbeta med de olika utskotten och föreningarna. Att samordna med 
andra utskott, likt vi har gjort med Dodgeballen, minskar inte bara belastningen för vårt egna 
utskott utan erbjuder även de nya studenterna en inblick i kårens övriga arbete. Detta är 
viktigt för att uppmuntra framtida kårengagemang. Här önskar vi specifikt satsa på ett 
närmare samarbete med PrU, då vi på många områden är i behov av deras kompetens och 
behörigheter. Att öka samarbetet med mottagningen för de internationella studenterna är 
ytterligare ett mål att arbeta mot kommande år.  

Öka antalet medlemmar i MU 
En förutsättning för att kontinuerligt kunna utveckla och göra mottagningen större är att ha 
engagerade medlemmar i utskottet. Denna termin lyckades vi rekrytera fler medlemmar till 
utskottet än någonsin tidigare, en utveckling som även kommer att prioriteras högt inför 
nästkommande terminer. Detta kommer vi göra genom att satsa på tydlig reklam, personlig 
kontakt med studenter som tidigare visat intresse samt fler internevent och välplanerade 
möten som kan fungera som morötter för de intresserade.  

Informationsspridning 
En stor del av vår informationsspridning bygger på Facebook vilket inte når ut till alla så 
hemsidan blir ett bra komplement till det och affischer. Vi tänker också fortsätta att göra oss 
synliga i både utskick och på välkomstdagar för att få upp intresset för mottagningen så 
snabbt som möjligt och inte tillåta den initiala inställningen om KI:s avsaknad av studentliv 
att ta över. Här krävs även ökat samarbete med KI för att få del i deras mailutskick och 
maillistor.  

 

SPECIFIKT OM MOTTAGNIGNSAKTIVTETER 

Aktiviteter denna termin och utvecklingsförslag 

Listar nedan de aktiviteter vi har anordnat denna termin och hur vi önskar utveckla dem 

under det kommande året. 

- Välkomstdagen: Anordnades tillsammans med Jing förra hösten som en 
fortsättning på KI:s välkomstdag (har nu bytt namn till ”Inspirationsdagen” för att 
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inte förväxlas). Vårt mål är att välkomstdagen ska bli ett traditionsenligt inslag i 
mottagningen.  
 

-  Välkomstfrukosten: Anordnades av MU tillsammans med Jan-Olof Höög i Aula 
Medica innan uppropet för de nya studenterna. Vi hoppas kunna utveckla denna och 
om möjligt få mer stöd av KI vid nästa terminsstart.  
 

- Välkomstpub: En pub som hålls efter respektive utbildningars upprop. Vi anser att 
syftet med utbildningens första dag inte endast är att informera om kursupplägget, 
den bör också ge möjlighet att lära känna sina framtida kursare.  Förhoppningen är 
därför att denna pub ska vara en lätt åtkomlig mötesplats för de nya studenterna efter 
uppropet.   
    En svårighet har varit att göra denna pub åtkomlig för samtliga nya studenter 

eftersom uppropen sker på både KI Campus Solna och Huddinge. Det ideala hade 

naturligtvis varit om samtliga upprop kunde hållas på samma campus och det är 

något vi skulle vilja jobba för.  

- Temasittningen: Genom en fusion av koncepten för den tidigare terminens 
Introsittning resp. Fulsittning anordnades i år Temasittningen. Eftersom 
höstterminens intag är mycket större är det möjligt att vi bör sikta på att hålla 
nästkommande Temasittning i aulan.  
 

- Likt tidigare termin har vi även anordnat Brunch, Barrundor och en 
Dodgeballturnering. Här planerar vi fortsätta som tidigare, men naturligtvis 
fortsätta arbeta för ökad uppslutning bland de nya studenterna och äldrekursarna.  
 

- Amphioxveckan: Sedan i år har vi haft visionen att fylla mottagningens andra 
vecka med aktivteter anknytna till amphioxen, mottagningens kulmen. Följande 
aktiviteter bestod denna vecka av: 
 

o Amphioxvandring : Den tidigare stadsvandringen som fått nytt namn.  
Målet är att tillsätta en grupp som tar ansvar för denna då det tidigare år har 
varit svårt att finna någon som kan hålla den. Förhoppningen är även att ge 
den ursprungliga ”stadsvandringen” inslag av ”amphioxminnen och sägner”. 
 

o PreAmphiox Games: En relativt ny aktivitet som vi nu gör till ett fast 
inslag. Det fungerar som ett förspel till amphioxen där amphioxlagen har 
möjlighet att samla bonuspoäng i jakten på amphioxguldet. Vår ambition är 
att ha kvar den även kommande terminer då den var ytterst uppskattad! 
 

o Amphioxdagen och amphioxsittningen kommer att fortsätta anordnas 
likt tidigare år.  

 

Nya aktivteter inför VT-2015 

- Sportaktivteter: Genom ökat samarbete med IdrU vill vi infoga fler sportaktivteter i 
mottagningsschemat.  

- Avslutning på Mottagningen: En after ski-pub i samarbete med PrU och IdrU 
planeras för VT15. Förhoppningsvis något liknande, säsongsanpassat till 
höstterminen 2015.  
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Näringslivsutskottet, NU 
The business committee will have focus on building the overall profile of the business committee in 

2015. By concentrating on marketing and corporate relations, our goal is that both MF members and 

KI students, as well as external actors will be more aware of the business committee’s role and 

responsibilities. This goal will be achieved by increasing our presence at events as well as keeping 

consistency regarding our arrangements. In order to achieve this, marketing will be strongly 

emphasized during the upcoming year, before and after events, together with developing our network 

with existing and potential partners. Thus, the operational plan for 2015 consists of goals mainly based 

in four areas: the Board, Events, Marketing & Communications, and Corporate Relations.  

The Board  

Goal(s):  

 To have a board meeting at last once a month in order to formulate and discuss the 
board and the committee activities.  

 To have a half-year report that summarized and evaluate the committee activates, it 
will address the areas that needs to be improved for the coming semester. The report 
will make it easier to follow, evaluate, and present the activities of the board and the 
committee members.  

 

How to reach the goal(s):  

 Through an active communication between the board members  

 By the end of a semester present a report to the board.  
 

Responsible person(s):  

 President  

 Board  
 

Events  

Goal(s):  

 Keep consistency in the events managed by NU through maintaining the number and 
quality of the events  

 

How to reach the goal(s):  

 By offering MF members the opportunity to gain knowledge about career options and 
to expand their network, including future employers.  

 By increasing the awareness and marketing the business committee both to MF 
members and externally to relevant organizations  

 By marketing KI students  

 By creating clear lines on what is expected of the business committee regarding 
“performances”  

 

How to evaluate:  

 By creating an evaluation form for each event performed including a financial aspect.  

 By evaluating the progress in the end of each semester.  
 

 

Suggestions for the events:  

 Interview-guide workshop/seminar  

 Case workshop (could be incorporated in a interview seminar)  

 Seminar with start-ups from Greater Stockholm  

 Workshop on teamwork/leadership  

 Women in Leadership  

 CHaSE  

 Alumni event  
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Responsible person(s):  

 Events Manager  

 Financial Manager  

 Board  
 

Marketing & Communication  

KI students  

Goal(s):  

 To market the Business Committee for KI students at events and on Facebook in 
order to recruit new committee members. In addition, the CHaSE project leader 
position will announced in the beginning of the spring term.  

 

How to reach the goal(s):  

 Board members will attend regular MF events, such as Infopub, and inform new 
students about the Business Committee.  

 The printed information material will be updated and the Business Committee events and 
activities will be communicated in the Facebook group. In addition, events will be announced 
on Facebook in different groups to reach students at Karolinska Institute.  

 

Responsible person(s):  

 Marketing & Communication Manager  
 

How to evaluate:  

 Marketing for KI students will be evaluated at the end of each term.  
 

Business committee members  

Goal(s):  

 Communication between the board and committee will be improved to help to engage 
more members in the committee work, as well as inform the members about the 
ongoing activities.  

 

How to reach the goal(s):  

 New and old committee members will be given more responsibility and active roles in 
executing events and planning the committee activities. This will be achieved by 
effective communication in the committee meetings.  

 Engaging activities will be arranged thereby creating closer relation between the board and the 
committee members.  
 

Responsible person(s):  

 Board  
 

How to evaluate:  

 The communication between the board and committee shall be evaluated with both 
the board and the committee at the end of each term.  
 

Companies  

Goal(s)  

 To update and improve the product portfolio in general and especially regarding the 
rules for renting localities at KI campus Solna and Huddinge so that the information 
we communicate to the corporations the Business Committee in in co-operation with 
in a consistent manner. In addition, all the board members shall be aware of the 
content in order to know what the Business Committee can offer for companies 
concerning event localities, marketing, announcing job offers etc.  
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How to reach the goal(s):  

 The product portfolio will be evaluated and discussed on regular basis by the board. 
Changes in the product portfolio will be approved by the board when evaluated.  
 

Responsible person(s):  

 Marketing & Communication Manager  
 Events Manager  
 Corporate Relations Manager  

 

How to evaluate:  

 The product portfolio will be evaluated on regular basis.  
 The marketing and communication will be evaluated at the end of each term.  

 

Corporate Relations  

Goal(s):  

 Create and maintain contacts with the actors in the life sciences and healthcare sector 
and provide external networking opportunities to MF members and KI students.  

 

How to reach the goal(s):  

 By developing the image of the business committee and the presentation of it to 
existing and potential partners.  

 By involving existing partners and incorporate new partners in the business committee’s 
events.  

 Each board member will expand and contribute to the business committee’s network.  
 

How to evaluate:  

 Evaluate the progress in the end of each semester  
 

Responsible person(s):  

 Corporate Relations Manager  
 

The content in this operational plan for the business committee 2015 has been written and approved 

by the Board consisting of  

Adam Radhy (President)  

Katrine Horne Iversen (Events Manager)  

Irakli Lezhava (Financial Manager)  

Mimmi Mononen (Marketing & Communication Manager)  

Mathias Ahlqvist (Corporate Relations Manager) 
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Programutskottet, PrU 
Programutskottet (PrU) Kommer under 2015 att fortsätta med sin verksamhet att anordna fester och 

pubar i Medicinska Föreningens regi. Vi kommer vid sidan om detta även fortsätta med vårt samarbete 

med andra studentkårer, bland annat genom att delta i SSCO:s Klubbmästarråd och genom att 

anordna fester tillsammans med andra kårers klubbmästerier. Utöver detta kommer vi även fortsätta 

med rekrytering av nya medlemmar från alla Kis kurser och program samt med vidareutbildning av 

våra medlemmar. 

Nedan följer en detaljerad lista för de tillställningar som kommer att arrangeras av Programutskottet 

under 2015: 

Pubar: Programutskottet kommer att fortsätta arrangera fredagspubar mellan kl. 16:00-22:00. 

Utöver detta kommer vi även hålla Temapubar med förlängd öppettid ca 1 gång/månad och kommer 

även att samarbeta med andra organ inom MF för att anordna dessa, t.ex. Afterskipub som hålls 

tillsammans med Mottagningsutskottet och Idrottsutskottet. 

Amphioxgasquer: Amphioxgasquen är ett av Programutskottets största evenemang som består av 

en finsittning för äldre kursare där nya studenter sedan ansluter sig för att bli insvurna som studenter, 

och efterföljs av stort eftersläpp. Det kommer att arrangeras två Amphioxgasquer under 2015, vilka 

båda ligger lördagen två veckor efter terminsstart. Här jobbar Programutskottet för ett samarbete med 

Mottagningsutskottet för att underlätta arbetet med de två parallellt löpande festerna. 

Luciabal: Den 13 december anordnar årligen Programutskottet Medicinska Föreningens Luciabal. 

Denna bal är MFs finaste sittning och gästas ofta av Nobelpristagarna i fysiologi eller medicin. Det 

bjuds på fin mat, dryck och dans. Under de två senaste åren har vi inför denna fest haft ett utökat 

eftersläpp till kl. 05.00. Då lucia i år infaller på en söndag kommer det tas upp till diskussion huruvida 

vi vill hålla ett utökat eftersläpp även i år.  

Examensefterfesten: Den sista lördagen varje termin anordnar Kis Ceremoniråd en 

examensmiddag för de studenter som tar examen. Programutskottet anordnar då en efterfest till 

middagen där vi ansöker om förlängt serveringtillstånd. I år kommer examensefterfesterna att hållas 

den 17 januari och den 6 juni. 

Kårsittningar: Två gånger per termin anordnar Programutskottet sittningar för kåraktiva inom MF. 

Dessa sammanfaller med infodagen på vårterminen samt visionsdagen på höstterminen. Dessa 

sittningar anordnas för att främja det lite mer studentikosa festsittandet som finns i många 

studentstäder och därigenom skapa en ordentligare tradition av sittningar så att fler studenter får 

chansen att lära sig middags-, nubbe- och dryckessånger. 

Samarbeten: För att stärka samarbeten mellan kårerna kommer Programutskottet anordna två 

stycken fester tillsammans med andra klubbmästerier. I år kommer två sådana fester att hållas: PPP 

den 11 april och Valborgsslutfesten den 26 april. Pengar Piller och Paragrafer är en sittning som 

anordnats tillsammans med Juridiska Föreningen och Föreningen Ekonomerna Stockholm under de 

senaste två åren och där alla tre föreningar bidrar med arbetare. I år planeras en sittning och ett större 

eftersläpp än tidigare år. Valborgsslutfesten anordnas tillsammans med KMR och SSCOs 

Valborgsfamilj. Under valborg anordnas en pubrunda som sedan avslutas med en slutfest. I år 

kommer denna att hållas i Programutskottets regi med hjälp av mästerister från samtliga andra 

klubbmästerier. Utöver dessa stora fester anordnas även marskalksmiddagar dit övriga Stockholms 

studentkårers programutskott eller motsvarande inbjuds, datum för dessa evenemang är ännu ej satta. 

Vi vill även hålla god relation med andra kårer genom att anordna så kallade vänskapssittningar. 

Medlemmar: Programutskottet kommer att fortsätta med sina utbildnings- och städdagar och även 

hitta lämpliga externa utbildningar som kan hjälpa våra medlemmars arbete i utskottet. Vi skall 

försöka utöka antalet medlemmar som har möjlighet att jobba som serveringsansvarig. Varje termin 

anordnar Programutskottet en marskalksmiddag som tack till de som har jobbat med oss under 

terminen. 
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Sektioner 

Arbetsterapeutsektionen, Artemis 
• Information för termin 1 på deras första dag vid utbildningen. Syftet är att få studenterna känna sig 

välkomna till programmet. 

 • Under första veckan på terminen så ska vi in i termin 1 och informera om arbetsterapeuternas kollo.  

• I andra veckan på utbildningen är kollot. 1,5 dag kommer att spenderas på Domarudden friluftsgård. 

Syftet med kollot är att de nya studenterna ska lära känna varandra bättre och få en bra 

sammanhållning mellan de studenterna. Detta är också ett bra tillfälle att ställa frågor till 

kollofaddrarna som har kommit längre i utbildningen.  

• I mitten av terminen planeras en föreläsning om appar som hjälpmedel. I mitten av terminen 

kommer vi eventuellt ha ett AT häng. En chans för de olika terminerna att träffas och umgås. 

• Ros ceremoni för T6 sker några dagar innan examen. Då tackas T6 av och välkomnas in i arbetslivet. 

Speciellt tack ges till dem som varit aktiva i Artemis och FSAstud 

• Terminen avslutas med en avlutnings fika eller liknande(om pengarna räcker). 

 Höstterminen  

• Information till termin 1 under deras första vecka på utbildningen. 

• Under första veckan på terminen så ska vi in i termin 1 och informera om arbetsterapeuternas kollo. 

• I andra veckan på utbildningen är kollot. 1,5 dag kommer att spenderas på Domarudden friluftsgård.  

• I mitten av terminen planeras en föreläsning eller något liknande.  

• Terminen avslutas med Glöggfika.  

I Januari blir det rosceremoni igen för T6.  

Under terminerna kommer Artemis ha möten vid behov. Mötena kommer ske där det är lämpligt, 

antingen ANA 23 eller i stan. Mötena annonseras på Facebook. 
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Audionomsektionen 
Ökat samarbete. 

Under detta år vill audionomsektionen få ett bra samarbete med audionomprogrammets 

studentorganisationer Audink (internationella kommittén) och Programnämnden. Ett internat för att 

öka samarbetet mellan Audionom- och Logopedprogrammet finns också med i planeringen (anordnas 

av PN). 

 

Mer engagemang ifrån fler studenter. 

Genom att få ut information till audionomstudenterna om MF och vår sektion hoppas vi att fler 

studenter blir involverade. Vi planerar att anordna några aktiviteter för alla studenter inom 

audionomprogrammet för att få fler intresserade men även att få en gemenskap över terminerna. 

Något vi jobbar mot 2015 är just att få en gemenskap över terminsgränserna.  

 

Information 

Vi har startat en Facebookgrupp för sektionen men hoppas kunna utse någon webbansvarig som kan 

uppdatera och underhålla all information om sektionen via internet. 

 

Eftersom vi är en nystartad sektion så är det viktigaste för oss att hålla igång sektionen med 

regelbundna möten och att få studenterna intresserade. Vi hoppas kunna rekrytera många fler 

medlemmar till hösten då vi kan presentera en färdig Sektion och fånga upp och tillvarata intresset 

direkt bland de nya studenterna. 

 

Månad Aktivitet  Beskrivning Kommentar 

varje Sektionsmöten Planering o uppföljning av 
aktiviteter. 

 

mars-
april 

Studiebesök på KTH Ljudintresset förenar audionomer. 
Flera har visat intresse för ett besök 
på KTH och forskning om ljud. 

 

maj Avslutningsträff Pic-nic eller grillkväll  

sep  Inspark Välkomstaktivitet för nya studenter   

okt Halloween Ev maskerad eller temafest  

dec Jul-mingel-fika Julavsluting m Quiz och fika  
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Biomedicinska analytikersektionen, BAS 
Inför 2015 är sektionens ambition att hålla BAS-möte 1–2 ggr/månad. Första delen (januari–februari) 

av vårterminen kommer att ägnas åt rekrytering och tillsättande av nya representanter på tomma 

poster. 

Inspirationsdagen är en dag då företag och yrkesverksamma bjuds in till Karolinska Institutet campus 

Huddinge för att visa möjliga karriärvägar samt ge studenter möjlighet att knyta yrkeskontakter. Det 

här är en aktivitet som BAS anordnar den 13 mars. För ändamålet tillsätts ansvarig grupp.  

Sektionen planerar att tillsätta ny ordförande och vice ordförande för läsår 2015/2016 inom 

tidsperioden för mars/april. I april månad tillsätter BAS en faddergrupp inför mottagandet av nya 

T1-studenter till höstterminen 2015. Faddergruppen har till uppgift att planera mottagningsveckan. 

För att tacka de studenter som engagerat sig under året samt förankra planer inför kommande läsår 

vill BAS arrangera en gemensam aktivitet: en kick-off och övernattning på Solvik. Sektionens aktiva 

studenter bjuds in. Övernattningen planeras någon gång i maj/juni. 

I augusti och september månad genomförs mottagningsveckan som planerat av faddergruppen. De 

nya BMA-studenterna hälsas välkomna med mottagningsveckan. Den bjuder på: dag med poängjakt, 

BMA-sittning, BMA-pub, BMA-brunch, BMA-bbq. Detta för att sammanföra de nya T1:orna samt 

umgås över terminsgränserna.  

Under december månad skrivs verksamhetsberättelsen för 2015 och äskan och verksamhetsplan 

inför kommande budget- och verksamhetsår. 

Studiesocialt  

BAS har ambitionen att skapa en större gemenskap mellan BMA-programmets studenter. För att 

uppnå detta vill sektionen ordna en aktivitet varje månad för sektionens medlemmar och studenter vid 

BMA-programmet. Exempel på aktiviteter kan vara filmkväll – exempelvis tema medicin, grillkväll – 

skönt häng i park med grillning och umgänge, lekar och idrottsaktiviteter, påsk-feeling med BAS – 

BAS bjuder på påskgodis i lunchrummet. Ytterligare aktiviteter är till exempel Blodomloppet, som går 

i av stapeln i juni. Studenter som vill springer Blodomloppet (och står själva för anmälningsavgift) och 

äter picknick tillsammans efteråt.  

Sektionen vill också hålla en mottagning av nyanlända utbytesstudenter, där internationella 

aktivitetsgruppen anordnar välkomstaktiviteter i samarbete med BAS. Alla BMA-studenter är 

välkomna på dessa aktiviteter. Mottagning sker både på vår- och höstterminen och exempel på 

aktiviteter är gokart eller biljardspel.  

Vilka aktiviteter som blir aktuella påverkas bland annat av sektionens ekonomiska förutsättningar, de 

aktiviteter som har nämnts ovan är endast exempel.  

Hälsningar från BAS och BAS-styrelsen, 

Ordförande (2014/2015): Olov Granström, olov.granstrom@stud.ki.se 

Vice ordförande (2014/2015): Charlotta Åström, charlotta.astrom@stud.ki.se 

BAS-medlem (2015/2016): Paulina van Hage, paulina.van.hage@stud.ki.se 

BAS-medlem (2015/2016): Kristina Ehn, kristina.ehn@stud.ki.se 

 

  

mailto:olov.granstrom@stud.ki.se
mailto:charlotta.astrom@stud.ki.se
mailto:paulina.van.hage@stud.ki.se
mailto:kristina.ehn@stud.ki.se
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Biomedicinsektionen, BUS 
Biomedicinska utbildningssektionen (BUS) samlar studenter tillhörande PN7-utbildningar vid KI. 

Dessa inbegriper kandidat- och masterprogrammen i Biomedicin samt masterutbildningarna i 

Bioentreprenörskap och Toxikologi. 

Biomedicinsektionen är en aktiv sektion med fungerande kommittéer och nämnder som samordnar 

studenterna (internationella och nationella) och ser till att sektionen utvecklas framåt. 

Programnämnden ser till att det är flyt i de olika programmen med rätt kvalité inom studierna och 

allmänt utvecklar programmen. Internationella kommitteen är framförallt till för de studenter som vill 

ha hjälp med utbytesstudier eller om de allmänt vill expandera sin kunskap och möjligheter kring 

utbytesstudier. Beredningsnämnden handlägger och beslutar sociala frågor som angår studenterna. 

Detta kommer även så hållas upp under detta år.  

Under 2015 vill biomedicinsektionen lägga extra fokus på nedanstående områden:  
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1. Expandera sektionen  
Sektionen behöver växa ännu mer genom att locka mer medlemmar och få mer studenter engagerade i 

dess arbete.  

Nya positioner introduceras i sektionen som kommer fyllas vilket gör att sektionens medlemmar ökar. 

Arbetsgrupper för bland annat ett projekt som heter iGEM samt arbetsgrupper för studenter som vill 

organisera studierelaterade event under året. Detta gör det även mer lockande då studenter har en 

officiell plats i sektionen vilket är väldigt meriterande. 

I allmänhet ska vi bli bättre på att få ut information om vad som pågår i sektionen genom att frenetiskt 

skicka ut information vilket kan väcka mer intresse för deltagandet i sektionen (Använda vår 

facebookgrupp mycket mer, bättre kommunikation mellan representanten och sin klass). 

 

2. Aktiviteter, organisationer samt sponsor av olika program 
Sektionen vill fortsätta med att hålla ännu mer aktiviteter för studenterna och bidra till en större 

möjlighet för bättre samhörighet mellan studenterna. Sektionen kommer anordna aktiviteter för 

inkommande nationella och internationella studenter på KI samt för de som redan går utbildningen. 

Syftet ligger främst i att främja gemenskap och tillhörighet under studierna bland studenterna.  

International Dinner  

Det kommer att anordnas en International Dinner som sektionen har organiserat varje termin hittills 

under sin aktiva tid.  

Studierelaterade Event  

Sedan kommer sektionen kommer börja jobba hårt med att organisera event som är mer 

studierelaterade med syfte till att inspirera studenter mer ur en karriärsval synvinkel. En officiell 

arbetsgrupp kommer att finnas i sektionen som ska arbeta enbart jobba med detta.  

Framtidsnätet 

Framtidsnätet är ett ettårigt mentorprogram med syfte att hjälpa Life Science studenter vid KI 

definiera sina karriärmål , vidga sitt professionella nätverk och ge dem en stor möjlighet till personlig 

utveckling. 22 studenter från både kandiat och masterprogrammen accepteras. Sektionen har sponsrat 

detta 2 år I rad och kommer fortsätta att göra detta.  

BRO (biomedicinarnas riksorganisation) och Biobollen 2015 

BRO är ett samlingsorgan för biomedicinutbildningarna i Sverige. De har fem medlemsuniversitet i 

Umeå, Linköping, Lund och KI. BRO verkar för ett närmare samarbete för sina medlemmar, det vill 

säga alla biomedicinarstudenter i Sverige. Frågorna som tass upp gäller allt som är av betydelse för 

biomedicinstudenter men även för utexaminerade ”biomedicinare”. För tillfället är karriärsfrågor i 

fokus.  

En viktig tillställning som BRO sponsrar är Biobollen. En spännande brännbollsturnering som hålls en 

gång per år i samband med en arbetsmarknadsdag speciellt för biomedicinare (kandidat – och 

mastersstudenter).  Det hålls 2 BRO möten varje, en per termin. Vår BRO representant närvarar under 

dessa möten samt är kommunikationsansvarig mellan KI och BRO och ser till att viktig information 

når ut till studenterna här på campus. 

 

3. Biomedicin – internationaliserat 
 

Kandidatprogrammet i biomedicin kommer för i år bli ett internationellt program med inkommande 

studenter världen över.  Därför är denna punkt ytterst viktigt att hålla fokus på.  

En stor fokuspunkt kommer vara att integrera internationella med svenska studenter så mycket som 

möjligt. Anordna aktiviteter där studenterna kan mötas, se till så att MF och självaste KI anordnar mer 

aktiviteter där både svenska och internationella studenter kan delta och inte som separata.  
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Kollot kommer bland annat anpassas för de inkommande studenterna där faddrar kommer vara en 

blandning av internationella och svenska studenter.  Introduktionsveckan måste bli bättre anpassad 

för internationella studenter så att de redan från början känner att de hamnat rätt.  

Programnämnden (PN7) kommer framförallt jobba hårt och se till att hålla utbildningen och 

programmet på samma kvalitetsnivå även om programmet går igenom stora förändringar. Sedan är 

PN7 involverad i utvecklandet av programmet till ett internationellt program – fokus är att på att 

definiera ett internationellt program, anpassa antagning för programmet så att mer studenter världen 

över har möjlighet att söka, anpassa kurser för en mer bredare variation av studenter med olika 

studiebakgrunder.  

Slutligen, vill sektionen i allmänhet ha fokus på att ha en bättre i sammanhållning bland 

representanterna, ju närmre vi är inom verksamheten desto mer magi kan uppstå!  

 

Tina Sayari  

---------------------------------------- 

Tina Sayari 

Ordförande Biomedicinsektionen 

Jan 2015 - Dec 2015 

 

 

 

 

 

Doktorandsektionen, DSA 
- Det har ej inkommit någon verksamhetsplan för 2015  
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Folkhälsovetenskapsektionen, Section for Public Health Sciences 
Date Events 

20 February Introduction of the new board 
March Health related Movie evening 

April Easter Event for staying students (Egg 
chase, egg painting, …) 

April Valborg in Uppsala 

23th May Colour Run with a BBQ / PickNick after 

May / June Weekend in Solvik (Semesterend Party) 

4th June Graduation Party 2nd Year 
September Promoting MF Section in the classes of 

the new students 

September Welcome Event New Semester / New 
Students 

Oktober Introduction Weekend 

November SNIMPH Event at KI 
December Lucia Event / ChristmasParty 

December Ice Skating / Ice Hockey tournament 

  

Other Events: 
 Boat Trip to Tallin 

Skiing Evening at 
Hammerbybacken 

Swimming Day 
Sandhamn 

Career Fair 
Hiking Day 

 

 

  

Other Ideas: 
TEDx (maybe in 

combination with the 
first event of SNIMPH 

in Stockholm?) 
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Fysioterapeuter, Fysio (tidigare SGS) 
Vi i Sjukgymnastsektionen har börjat få igång vårt arbete på nytt med en helt nystartad sektion från 
2014. Vi samordnar studenterna för ökat samarbete och ökad interaktion mellan terminerna. Ser även 
till att studenterna mår bra och att utbildningen flyter på som den ska. Nya sektionsnamnet hoppas bli 
godkänt i början av detta år. 

Idru (idrottsutskottet) anordnar egna aktiviteter som också bidrar till förbättrad interaktion mellan 
terminerna och en god stämning inom programmet. 
 
Kollogruppens arbete flyter på fint. De välkomnar studenterna på ett mycket bra sätt vilket är viktigt 
att sprida till nya T1or så att de verkligen tar del av dessa dagar då hela klassen blir sammansvetsad. 

Vårterminen 2015 

 Delta på välkomstdagen den 19 januari för de nya T1orna.  

 Anordna en Fysiofest 

 Anordna en föreläsningskväll i samarbete med Studenternas fackförbund 

 Anordna palpationsparty för T1orna 

 Anordna examensmingel 

 Fortsätta delta i utvecklingsarbeten för utbildningen 
 

Höstterminen 2015 

 Delta på välkomstdagen för de nya T1orna 

 Anordna en fest för fysioterapeutstudenter från olika lärosäten i Sverige då 
Sjukgymnastdagarna genomförs i Stockholm den 21-23 oktober. 

 Anordna palpationsparty för T1orna 

 Anordna Fysiofest 

 Anordna examensmingel 

 Fortsätta delta i utvecklingsarbeten för utbildningen 
 
Förbättra interaktionen mellan terminerna 
Genom att anordna fysiofester och delta på välkomstdagar så kommer terminerna närmre varandra. 
Genom palpationspartyn så kan vi lära av varandra då äldre kursare bidrar med sina kunskaper till 
T1orna och får många spännande frågor tillbaka för att lösa och därmed utvecklas själv. Det är mycket 
lärorikt att bidra med sina egna kunskaper. 

Få ökad interaktion mellan Fysioterapeutprogrammen runt om i Sverige 
Genom att anordna en fest för alla fysioterapeutstudenter i Sverige som åker till Stockholm för 
Fysioterapeutdagarna i oktober. Då lär vi känna studenter från olika lärosäten runt om i landet och 
kan utbyta erfarenheter. Det borde även se mycket bra ut för KI att vi anordnar denna fest som visar 
på varmt välkomnande.  

Förbättrat samarbete med Studenternas fackförbund, Fysioterapeuterna Stockholm 
Vi gemensamt börjar synas mer utåt vilket stärker vår ställning på arbetsmarknaden efter studierna. 
Ha samarbete genom föreläsningskvällar då vi kan få intressanta föreläsare vilket kan ge stärkt 
motivation och nyfikenhet hos studenterna. Skapar helt enkelt kontakter med framtida arbetsliv.  

Förbättra programmet 
Genom våra representanter i programnämnden bland annat så är sektionen med i utvecklingen av 
programmet. I skrivande stund har den nya utbildningsplanen för hösten 2015 nyligen tagits fram men 
fortsatt arbete krävs för utveckling. 
 
Mathilda Nordborg-Nilsson, Ordförande Sjukgymnastsektionen 
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Logopedsektionen 
Ett nytt år med nya möjligheter väntas och vi i logopedsektionens styrelse är stolta över det 
engagemang studenterna i sektionen visar, och som har gett oss möjlighet att bibehålla och utveckla 
studentengagemanget på logopedprogrammet. 

I april kommer studentutbytet mellan logopedutbildningarna på Karolinska Institutet och 
Åboakademin att fortlöpa med en resa till Åbo. Detta blir sjätte resan i utbytet som är helt på initiativ 
och utförande av studenterna. 

Vårterminen kommer i vanlig ordning avslutas med en picknick i det gröna där sektionen står för 
tillbehör till grillning och alla tar med något att lägga på grillen. En sittning för alla logopedstudenter 
kommer också gå av stapeln, där avgående klass tackas av och alla fyra klasser får en chans till socialt 
umgänge. Då förra årets sittning blev mycket uppskattad är tanken att fortsätta med ett liknande 
koncept där vi hyr in oss på ett event och alla deltagare betalar en självkostnadsavgift. 

Sektionsstyrelsen kommer att fortsätta sitt arbete med att stärka studenternas situation och utgöra en 
bro mellan dem och utbildningen. För att få studenternas synpunkter kommer det att hållas två 
sektionsmöten per termin. Styrelsen kommer att fortsätta sitt arbete med hälsogruppen, ett forum för 
främjandet av studenternas psykiska och fysiska hälsa samt en länk till Studenthälsan. En hälsoenkät 
riktad till studenterna är under planering. Detta för att samla information och få underlag till att lyfta 
viktiga frågor som berör studenternas välmående. 

Styrelsen kommer även att fortsätta sitt arbete med att stödja de studenter som är aktiva i LOINK, 
Programnämnden och Kursrådet. Kurskommittén kommer under 2014 att arbeta för ett bra samarbete 
mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. Studentrepresentanterna som är valda till 
programnämnden fortsätter sitt arbete med att föra studenternas talan. 

Representanter i logopedernas internationella kommitté arbetar för att öka internationaliseringen av 
logopedprogrammet. För första gången sker studentutbyte med University of Illinois och vi hälsar i 
januari en inresande student hjärtligt välkommen till oss på Karolinska institutet. Under sommaren 
planeras två studenter från KI läsa sommarkurser på University of Illinois. En student från KI kommer 
också tillbringa vårterminen i Köpenhamn. Vi i sektionen arbetar för att kunna stötta och vara 
studenterna behjälpliga i största möjliga mån. 

Under året kommer det även att anordnas samkvämsaktiviteter och pubkvällar för samtliga 
logopedstudenter. 
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Läkarsektionen 
1. Sammanfattning – Sektionens verksamhet 2015 
Läkarsektionens övergripande plan för verksamhetsåret 2015 är att ständigt fortsätta att arbeta för att 
utveckla och förbättra läkarutbildningen på Karolinska Institutet. Vårt arbete ska syfta till att driva 
studentinflytandet inom läkarprogrammet framåt och bevaka att utbildningen håller den bästa möjliga 
kvalitén. Vårt främsta mål är att kontinuerligt bevaka vad som händer på läkarprogrammet och att i 
dessa viktiga frågor föra läkarstudenternas talan. Sektionens arbete kommer således styras mycket av 
vilka frågor som blir aktuella på läkarprogrammet och verksamhetsplanen kan komma att justeras 
därefter. Följande punkter som presenteras är frågor som sektionen har identifierat som angelägna för 
det kommande verksamhetsåret.  

2. Framtidens läkarutbildning på NKS 
Den framtida verksamheten och i synnerhet läkarutbildning vid NKS är en mycket viktig fråga för 
Läkarsektionen. Vi ser det enorma byggprojektet som en fantastisk möjlighet att från grunden 
integrera sjukvård och lärande. Därför är det viktigt att sektionen är aktiv i processen att säkerställa 
högkvalitativ utbildning vid det högspecialiserade NKS genom att vara representerade inom alla 
relevanta arbetsgrupper för utbildning på NKS. Det finns planer på bildandet av en ”task-force” med 
fokus på utbildning och pedagogik på NKS under ledning av dekanus för utbildning Annika Östman 
Wernerson, som ska identifiera verksamhetsområden som behöver hjälp och samordning inför flytten. 
Läkarsektionen planerar vara representerad i denna grupp.  

3. Examinationer 
Examinationer och tentamina är ständigt en aktuell fråga. Läkarsektionen har som mål att arbeta för 
att samtliga tentamina ska hålla en god kvalitet och att det ska finnas rättningsmallar att tillgå i största 
möjliga mån. Vi ser även positivt på utvecklingen av nya examinationsformer såsom MCQ eller digitala 
lösningar.  

4. Klinisk handledning 
Utvärderingar från MSF har visat att nivån på den kliniska handledningen sjunker. Läkarsektionen ska 
sträva efter att öka denna nivå genom att verka för införandet av obligatorisk handledarutbildning. En 
ny examinationsgrupp ska skapas inom ramen av Programnämnden. LS ämnar vara representerade 
där. 

5. LINK 
Läkarsektionen har på uppdrag av LINK fått i uppgift att under vårtermin 2015 revidera 
prioriteringssystemet för utbytesstudier på läkarprogrammet vad gäller meritfördelningen. För att lösa 
den uppgiften ska det tillsättas en särskild arbetsgrupp med fokus på meritlistan. LS vill att detta 
arbete ska genomlysas av transparens och strävar efter input från läkarstudenter och kåraktiva. 

6. God introduktion för nya studenter på läkarprogrammet 
Läkarprogrammet inledning består i dagsläget av ett introduktionsinternat (”kollo”) och kursen 
”Upptakten till läkaryrket”. Målet är att studenterna ska känna sig nöjda med dessa moment dels 
medan de genomförs och dels efter avslutad termin och mäts i enkätsvar. KI håller för närvarande på 
att göra om kolloverksamheten och LS har som mål att tillsammans med kollostyrelsen se till att 
denna verksamhet blir så bra som möjligt.  

7. Studentrepresentation 
Läkarsektionen är ständigt i behov av fler studentrepresentanter, både för att täcka lediga poster och 
för att öka legitimiteten med vårt arbete i och med fler studenter som är engagerade. 2014-års styrelse 
har uppdaterat det redan framtagna dokumentet ”Guide till att vara studentrepresentant”. Målet 
under 2015 blir att implementera detta dokument och göra det allmänt känt för våra representanter. 
Vi tror att detta dokument kan öka kvaliteten på studentrepresentationen. Dokumentet ska finnas 
lättillgängligt via vår hemsida samt ska distribueras på mötena.  

8. Intern kommunikation 
Intern kommunikation syftar på kommunikationen inom sektionen samt med övriga MF. Då MF 
centralt kallar till olika organ kommer LS att delta.  

Inom sektionen ska läkarsektionsmöten hållas minst en gång per månad under terminstid. Där 
kommer rapporter från kommittéer och kollegier att redovisas, styrelsearbete presenteras och 
eventuella nya studentrepresentanter att väljas. Alla läkarstudenter inskrivna vid KI är välkomna på 
mötena och kommer att kallas till dem via mejl samt sociala medier. Styrelsemöten bör också hållas 
minst en gång varje månad, gärna innan varje läkarsektionsmöte samt inför terminsstart.  
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Mål Åtgärd 

Leda utbildningsbevakningen och det 
utbildningspolitiska arbetet. 

Delta i utbildningsrådet 

God representation inom MF. En representant och suppleant i FUM som deltar i 
möten. 
God kontakt med LS styrelsekontakt och resten av 
MF:s styrelse. 

God kontakt med våra underorgan. Stående inbjudan till våra och deras aktiviteter. 

Ha god samordning mellan våra och 
underorganens mål. 

Informera underorganen om våra mål och stadgar. 

 

9. Extern kommunikation 
Extern kommunikation syftar i huvudsak på kommunikationen med läkarstudenterna på KI. I andra 
syftas även kommunikation med andra läkarstudentföreningar i Stockholm såsom MSF och 
Läkarsällskapets Kandidatförening. 

Läktarsektionen ska bli bättre på att förmedla det viktiga arbetet som görs med 
utbildningsbevakningen till alla läkarstudenter på KI. Det är viktigt att LS är en öppen och 
välkommande organisation. Vi vill inspirera fler till att tycka till om och vara med och påverka sin 
utbildning. Detta ska göras med hjälp av fler informationstillfällen samt bättre marknadsföring via 
sociala medier. 

Mål Åtgärd 

Informera T1 om vårt arbete Delta i uppropet dag 1 
Delta i kursrådsinformation 
Delta i informationspuben 
Delta i MFs välkomstdag 

Informera T2 Hålla i T2 information 

Informera T1-T4 Hålla en riktad informationskväll eller lunchföreläsning 
dit T1-T4 särskilt inbjudes. 

Fler deltagare på våra möten Skicka ut kallelser i god tid. 
Variera mötestider. 

Bättre marknadsföring Större närvaro på sociala medier 

Hålla ett gemensamt möte med övriga organ för 
läkarstudenter i Stockholm 

Planera in ett möte och ta kontakt med MSF. 

10. OMSiS 

Ordförandekonventet för medicinstuderande i Sverige (OMSiS) träffas fyra gånger per år och 

Läkarsektionen arbetar för att alltid delta med minst en (men gärna två) representant(er).  

Mål Åtgärd 

Delta i OMSiS samt anordna OMSiS i 
Stockholm i maj 

Informera och rekrytera studentrepresentanter i god 
tid.  

 

11. NatGU 

Nationella grundutbildningsmötet kommer att hållas HT 2015 i Linköping och då ska representanter 

från Läkarsektionen delta.  
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12. AMEE 

Den årliga konferensen om medicinsk utbildning, AMEE, kommer att 2015 hållas i Glasgow och då ska 

läkarsektionen vara representerade. Finansiella medel att bekosta denna resa har redan erhållits. 

Mål Åtgärd 

Kostnadsfritt deltagande för alla i 
Läkarsektionens styrelse som önskar delta 

Ansöka om pengar från Rosanders fond. 
Ansöka om pengar från PN. 

Delta i den pedagogiska utvecklingen. Presentera projekt. 

Finansiering av AMEE 2016 Ansöka om pengar hos Rosanders fond, 
Programnämnden, och eventuellt andra instanser. 

 

13. Styrelsen 2015 

Styrelsen 2015 ska bestå av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en ledamot med 

ekonomiansvar, en ledamot med Programnämndsansvar samt upp till fyra övriga ledamöter som 

fördelar resterande ansvarsområden enligt reglementet. Uppdrag som fördelas mellan 

styrelseledamöter är ekonomiansvar, informationsansvar samt OMSiS-ansvar. Styrelsen kan även 

själva dela ut andra uppdrag emellan sig.  

 

 

 

 

Optikersektionen, Kaustika 
- Det har ej inkommit någon verksamhetsplan för 2015 
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Psykologsektionen, PsyKi 
PsyKI syftar till att ordna aktiviteter som för studenterna inom PsyKI samman. Vi satsar på att erbjuda 
aktiviteter som för studenterna samman och att bygga upp en välfungerande kårsektion med 
traditioner och en fungerande organisation. 
 

Möten 

- Stormöte i mitten på januari, val av styrelse mm. Schemat läggs så att alla kan närvara. 

- Tio sektionsmöten (beräknat ett/månad) 

 

Marknadsföring 

- Underhåll och vidareutveckling av PsyKI:s informationssidor på MF:s hemsida, kurswebben för 

psykologprogrammet samt på Facebook.  

- Fortsätta marknadsföra PsyKI:s tygkassar. 

 

Mottagning och avslutning 

- Sommaravslutningsaktivitet, vi planerar för grillning precis som tidigare år. Det brukar vara ett 

väldigt uppskattat evenemang.  

- -En avslutningfest som T8 håller för T10 som tar examen, en av våra största fester och som både 

lärare och yngre elever går på och mycket uppskattat.  

- Mottagningsaktiviteter (och kollo?) för de nya T1:orna  

 

Fest och andra sociala aktiviteter 

- PsyKI-samkväm. Vi har under året haft Pingisfika något som har lockat många nya och gamla 

kåraktiva och något som vi vll fortsättta med och utveckla under det kommande året.  

- Vår och höstfest i MF:s lokaler. Vi har tänkt bjuda in Stockholms Universitets och Uppsala 

Universitets psykologstudenter till våra fester. Vi tycker det är viktigt att bygga kontakter med 

andra psykologprogram eftersom det främjar vårt profesionella och vetenskapliga utbyte samt 

kan hjälpa oss att bygga upp en fungerande kårsektion lokalt.  

- Deltagande i Psykologstudentkonferensen PS15 som detta året anordnas i Östersund (jfr 

Medicinar-SM) 

- Till julen planerar vi att ha julmys för alla psykologstudenter med julfika. 

 

Utbildning och studiebevakning 

- • Medverka i samarbete (ordförandenätverk) mellan alla lärosäten med psykologprogram, IRL-

träffar två gånger om året 

- • Fortsätta att jobba med event såsom P2P och forskardagen. 

- • Aktivt arbeta för att förbättra utbildningen och sprida information om arbetet till 

medlemmarna genom våra representanter i KI:s organ 
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Sjuksköterskesektionen, SSEK 
Vi i sjuksköterskesektionen har valt att dela upp vår verksamhetsplan i våra olika 

nämnder/kommittéer samt i olika projekt: 

 

Nämnder/kommittéer: 

- Programnämnden: Vi i programnämnden kommer under våren fortsätta jobba för att 
förbättra studenters talan i högre bestämmande organ på KI. Vi kommer också framföra 
studenters konstruktiva åsikter som kommer fram på sektionsmöten samt återberätta för de 
andra studenterna vad som pågår i verksamheten. Vi kommer även fortsätta jobba med 
tidigare redan påbörjade projekt och arbeten med bl.a. förbättringsförslag för samarbetet 
akademi och klinik emellan. Vi kommer hålla alla uppdaterande kring arbetet med 
Högskoleverkets utvärdering av sjuksköterskeprogrammet och målet för oss alla på KI är att få 
högsta betyg. 

 

- Sjuksköterskeprogrammets kommitté för studentutbyten (SINK):  

 
Målet är att fortsätta inspirera och få studenter att vilja söka utbytesstudier.  
 
Ett krav som ställs på de studenter som väljer utbytesstudier är att de ska hålla minst en 
föreläsning för övriga studenter om hur deras tid utomlands har varit. Dessa föreläsningar ska 
nå ut till nya och äldre för att på så vis inspirera studenter, då intresset för utbytesstudier varit 
lågt. 
Idéer om hur mottagningen av utbytesstudenter kan förbättras kommer att diskuteras under 

året och genomföras tillsammans. 

SINK brukar skicka studenter på en konferens per år. Målet är internationalisering av 

sjuksköterskeprogrammet på både hemmaplan och bortaplan. Man arbetar nu för att locka 

fler studenter att söka utbyten. Man vill även skapa en kurs på engelska för att öka kontakten 

mellan svenska och utländska sjuksköterskestudenter. SINK arbetar även för att hitta fler 

intressanta resmål för studier bl.a. Argentina, USA och Turkiet kan bli aktuella. 

- Temarådet: I år hoppas vi på fler möjligheter för studenter att föra fram sina åsikter till 
terminsrepresentanter. Exempelvis att terminsrepresentanterna en vecka innan sektionsmöte 
samlar kvar hela klassen efter en gemensam föreläsning och lyfter fram deras synpunkter. Om 
klassen inte är samlad och är ex. utspridda på VFU skall dem kontaktas genom annat forum 
(pingpong, facebook etc.). Terminsrepresentanterna ska ansvara för att minst en gång i 
månaden informera ordförande om hur studenterna/ studierna mår och fungerar.  
 
I år kommer vi att jobba med att försöka få fler elever att svara på kursutvärderingarna då 
andelen svar varit låg de senaste åren. Detta är något vill lägga vikt på och utveckla under året 
då kursutvärderingarna är otroligt viktiga för att hålla en hög standard på hela utbildningen.  

 

- Fullmäktige i Medicinska Föreningen: Att minska klyftan mellan Campus Huddinge och 
Campus Solna är en svår utmaning men inte omöjlig. Det behövs rätt aktiviteter och rätt 
intresse för att minska denna klyfta och förbättra både kommunikation och samarbete.  

 

- Pingpong-admin: Vid terminstart kommer SSEK’s aktivitet i ping pong att presentera 
styrelsen samt dess verksamhet och hålla studenterna uppdaterade om vad som händer. Vi 
hoppas att aktiviteten kommer hjälpa oss att nå ut till studenterna mer. Pingpong admin ska 
även ansvara för att uppdatera SSEKs sida på medicinskaforeningen.se.  

 

- Festkommittén: Under föregående år har intresset för festis ebbat ut men vi hoppas att 
under detta år kunna bringa liv i Festis igen genom att engagera nya medlemmar och 
tillsammans starta en fungerande grupp för att ordna minst en sittning per termin. Vi kommer 
även att undersöka intresse för andra aktiviteter så som grillning, tävlingar, fredagspub på MF 
mm. 
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- Studiesociala kommittén: SSEK’s representant kommer att få vara med och utforma vilka 
kriterier som kan ge dispens vid olika ärenden. Detta är en relativt ny kommitté i SSEK och vi 
kommer arbeta med dess utveckling under året.  
 

- Kursplanerådet: Detta är en relativt ny kommitté i SSEK och vi kommer arbeta med dess 
utveckling. Ökat inflytande i kursplanerådet förväntas. Förslag från studenter är bl.a. att 
information om återkommande kurslitteratur under studietiden bör ges till studenterna.  
 

Aktiviteter/projekt SSEK drivit/ ska driva år 2015/16: 

- Kollo: Kollot kommer att arrangeras för de nya studenterna VT -15 och HT -15. Planen är att 
fortsätta att utveckla kollot, göra föreläsningarna mer intressanta för att fånga studenternas 
intresse, göra studenterna mer aktiva under föreläsningarna.  

 

- Pris till årets lärare/terminens bästa lärare: 
Ett samarbete som skall startas tillsammans med utbildningsansvariga på KI. Vi skall 
undersöka hur vi kan utveckla detta på bästa sätt för att få in en positiv feedback till lärarna i 
form av en utmärkelse för bästa läraren! Vi kommer att jobba med utformningen, hur man 
röstar, hur ofta vi delar ut priset och i vilket sammanhang och forum vi delar ut det, osv.  

 

Övrigt: 

- Övriga SSK utbildningar på KI: Vi vill få mer kontakt med studerande från 
röntgensjuksköterskeutbildningen och specialistsjuksköterskeutbildningen och se till att de 
vet var de ska vänta sig exempelvis vid synpunkter om utbildningen och undersöka om 
intresse finns att ta del av studentlivet.  
 

- Verksamhetsberättelse 2015: Alla nämnder/kommittéers ansvarig skriver 
verksamhetsberättelse samt eventuella idéer/visioner för 2015 för respektive kommitté när det 
närmar sig årets slut. 

 

 


