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Förord 

Året som gått har för Medicinska Föreningen, som de flesta föregående år, varit ett händelserikt år. Föreningen är 

en dynamisk organisation som ständigt utvecklas och förändras. Under föreningens 137:e år har mycket fokus 

lagts på utbildningsbevakning och förvaltning av lokaler. Dessa två områden är grundpelare för föreningens 

existens och fortlevnad och de är ständigt fortlöpandelöpande foki.  

Att vara en kårförening innebär naturligtvis mycket kontakt med universitetet i fråga. Året har innehållit mycket 

förhandlingar och arbete med Karolinska Institutet (KI). Föreningens viktiga uppgift är att föra fram studenternas 

talan på alla nivåer och inom alla områden. De engagerade i föreningen har under året arbetat hårt för att göra 

studentrepresentantskap till en naturlig del i arbetet på KI. Några viktiga frågor vi har arbetat med gentemot KI är 

studenters medverkan i ledningsgruppen på KI, kollonas framtid och att utveckla Huddinge campus.  

Mycket nytt har hänt under året, och mycket är värt att nämnas. Två sektioner återstartades, en 

arbetsmarknadsdag genomfördes som var större än någonsin, en vision har tagits fram och börjat implementeras, 

och vi har fått flera nya arbetskamrater i personalen. Detta och mycket mer kan ni läsa om i den 

verksamhetsberättelse ni nu har börjat på.  

Vi vill tacka alla engagerade studenter, doktorander och andra som får organisationen att gå runt och vara den 

samlingsplats den är. Det är ni som utgör kåren, alla ni som lägger er tid och energi på att skapa det studentliv ni 

vill ha. Det är ni som ser till att studiebevakning kan bedrivas för att få en så bra utbildning på KI som möjligt. Vi 

är glada och hedrade över att få ha arbetat heltid för att tillsammans med er driva vår förening framåt.  

Vi presenterar nu stolt Medicinska Föreningens verksamhetsberättelse för 2014. 

 

 

Karin Böttiger   Elin Ekeroth 

Ordförande 2014  Vice ordförande 2014 
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Medicinska Föreningens sammansättning 2014 

Medicinska Föreningens styrelse har haft följande sammansättning: 

Styrelsen 

Presidium 

Ordförande:  Karin Böttiger, 100 % 

Vice ordförande: Elin Ekeroth, 100 % 

Övriga styrelseledamöter 

Sekreterare:  Dennis Roth 

Ledamöter:  Beatrice Bergström 

  Erik Hellsing, jan - feb 

  Max Kynning 

  Anders Möller 

  Robin Saliba 

  Sara Ström 

  Anne Wang 

  David Yang 

  Mikael Yang 

  Markus Österblad   

Övriga poster centralt 

Värd:  Wiktor Södersten jan-aug, Milagros Llenas aug-dec 

Värdinna:  Sofia Winroth jan-aug, Wiktor Södersten sep-dec 

Standarförare:  Johan Hilm 

Kårhusintendent: Markus Österblad 

Personuppgiftsombud: Anastacia Belovskaja 

Bibliotekarie:  Jens Andersson 

Arkivarie:  Jens Andersson jan-dec, Leonard Ziegel juli-dec 

Gravvårdare:  Marie Kristiansen 

Inspektor:  Carl Johan Sundberg 

Personal 

Skattmästare:  Emelie Johansson, jan - 24 aug 100 % 

  Johanna Jangland, sep - dec 100 % 

Vaktmästare:  Peter Carlsson, 100 % 

Doktorandombudsman: John Steen, 100 % 

Studentombudsman: Andrew Sajjadi Bergqvist, jan - 13 okt 100 %, 14 okt - 2 nov 50 %, 3 nov – dec 25 

% 

  John Håkansson (vikarie), 6 nov - dec 75 % 

Administratör:  Nazira Hammoud Shahwan jan - juni 75 % 
  Sara Elg, (vikarie), 6 aug - 14 okt 50 %, 15 okt - dec 60 % 

Styrelsesammanträden 

Under verksamhetsåret 2014 har styrelsen sammanträtt 21 gånger med ambitionen varannan vecka under 

terminstid. 
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Medicinska Föreningens medlemmar 

Medicinska Föreningen hade under året 2948 medlemmar på vårterminen, och 3092 medlemmar på 

höstterminen.  
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Medicinska Föreningens utmärkelser 

Crux Parva Medicorum 

VT 2014 

Anastacia Belovskaja 

Daniel Pasquier 

Jesper Berggren 

Jingcheng Zhao 

Johan Hilm 

Jon Westman 

HT 2014 

Veronica Andersson 

Gustav Drevin 

Shervin Khousi Fakhrabadi 

Marie Lundgren 

Hjalmar Sköldström 

Alexander Smirnoff 

Crux Magna Medicorum 

Martin Berg 

Veronica Hansson 

Arash Hellysaz 

Daniel Holl 

Mäster 

Petter Gustavsson 

Stella Suprema Medicorum 

Tredje klassen i silver med fyrfärgat band 

Erik Hellsing 

Fjärde klassen i brons med fyrfärgat band 

Anders Gustafsson 

Jan-Olov Höög 

David Stigson  

Femte klassen i brons med vitrött band 

Mats Hellström 
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Parva Scintilla Medicorum 

Sandra Astnell 

Veronica Hansson 

Johan Hilm 

Fyrfärgade band 

Martin Berg 

Veronica Hansson 

Erik Hellsing 

Johan Hilm 

Novalie Lilja 
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Styrelsen 

Medicinska Föreningen är en levande och dynamisk organisation, och 2014 har varit ett händelserikt och 

spännande år i många avseenden. I början av året upprättade styrelsen en verksamhetsplan med sex områden 

man skulle fokusera årets arbete på. Dessa områden var Extern kommunikation, Intern kommunikation, 

Medlemsförmåner, Underlätta engagemang, Vision samt Campus. Vad som gjorts inom respektive område och 

hur vi har arbetat redovisas i denna verksamhetsberättelse för Medicinska Föreningens Styrelse. Utöver de sex 

fokusområdena behandlas även Personal som ett eget avsnitt. Medicinska Föreningens personalstyrka har under 

2014 genomgått en del förändringar och mycket har hänt inom detta område.  

Styrelsen har under året haft möten varannan vecka, totalt 21 möten. Styrelseledamöterna inklusive presidiet och 

sekreterare har två och två haft ansvar för de olika fokusområdena. Ansvaret har inneburit ett extra fokus på 

området i diskussioner, deltagande i arbetsgrupper, och i kontakten med organ inom MF. Ledamöterna har även 

varit kontaktpersoner åt minst två kårorgan vardera.  Styrelsen har utöver ordinarie styrelsemöten även haft ett 

separat budgetmöte och ett möte där överlämning till nästa års styrelse planerades. De frågor styrelsen har 

arbetat med har i stor utsträckning lagts i arbetsgrupper som skapats till olika ärenden och områden. På så sätt 

har ledamöterna kunnat välja vilka frågor de vill engagera sig mest i. Arbetsgruppernas resultat har sedan alltid 

diskuterats gemensamt i styrelsen och beslut har tagits av hela styrelsen. Styrelsen diskuterade i början av året 

vad det innebär att vara styrelseledamot och vilket ansvar man har. Det diskuterades även sekretess och andra 

regler för styrelsen. I slutet av 2013 ordnades en kick off för styrelsen där hela styrelsen åt middag, lekte lekar och 

bondade innan uppdraget drog igång.  

Extern kommunikation  

Styrelsen har arbetat mycket med kommunikation till medlemmar, studenter, doktorander och till Karolinska 

institutet (KI). Målet har varit att Medicinska Föreningen (MF) verkligen ska synas för alla studenter och 

doktorander, och att visa kårens bredd och möjligheter. Vi har fortsatt det kontinuerliga och centrala arbetet med 

att stärka studenternas påverkan i utbildningsfrågor och att belysa studentperspektiv i olika organ på KI, bland 

annat genom studentrepresentantskap och Utbildningsråd. Styrelsen har varit aktiv i mottagningsaktiviteter och 

även representerat MF både gentemot studenter, andra kårer och KI.  

Gentemot studenter 

Styrelsen skapade i början av året en arbetsgrupp som specifikt fokuserade på att öka medlemsantalet, förbättra 

kommunikation och att facilitera engagemang i kåren. Gruppen kallades MUMS - Möten för Utvärdering av 

Medlemsantalet i Styrelsen. MUMS har bland annat stått ute på båda campi med ”goodie bags”, information och 

erbjudande om att blir medlem direkt och betala via iZettle, och gjort en poster-kampanj där alla kårorgan erbjöds 

ha med sin egen plansch.  

Styrelsen har utlyst många poster externt under året, både inom MF, på KI och andra. Bland annat har poster i 

Medicinska Bokhandelns styrelse, SSCOs styrelse och gruppen för lärandemiljöer på NKS utlysts genom styrelsen. 

En viktig del av extern kommunikation är fungerande informationsspridning och fungerande kontaktytor. 

Nyhetsbrevet Thalamus och medlemssystemet har tillsammans med KomU och administratören utvärderats och 

förbättrats genom bland annat tydligare riktlinjer kring nyhetsbrevet. Styrelsen skickade även i maj ut en 

sommarhälsning till alla medlemmar och tackade för terminen.  

Mottagningsaktiviteter  

Styrelsen har arbetat för att var närvarande vid mottagning av nya studenter och sprida information om kåren. Vi 

har jobbat nära Mottagningsutskottet och varit ute på kollon och informerat om MF, anordnat två våffelhäng i 

Huddinge, hållit i en station på Amphioxdagen, varit representerade på Infopuben, välkomnat nya studenter i 

Aula Medica på välkomstdagen och pratat för studenter på Inspirationsdagen. Styrelsen har lagt ner mycket 
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arbete på att representera och presentera kåren för de nya studenterna. Alla ledamöter har bidragit och varit med 

på olika aktiviteter under mottagningen.  

Gentemot KI 

Styrelsen har, framförallt genom presidiet, som vanligt haft mycket kontakt med KI. Presidiet och ledamöter från 

styrelsen har varit studentrepresentanter i flertalet organ på KI, bland annat Konsistoriet, Styrelsen för 

Utbildning, studentberedningen, kollo-gruppen, NKS-gruppen och ledningsgruppen. Ledningsgruppen hade 

under första halvan av året inga studentrepresentanter, men efter förhandlingar med KI finns nu beslut på att två 

studenter ska finnas representerade i ledningsgruppen. Styrelsen lade ner ett stort arbete för att återinföra 

studentrepresentanter i ledningsgruppen. Från KIs håll startades en utvärdering om kollonas förutsättningar och 

framtid. Styrelsen har varit aktiv i frågan, genom förhandlingar med KI, representation i arbetsgruppen på KI och 

diskussioner på styrelsemöten.  

Presidiet har haft kontinuerliga möten med dekan för utbildning, och har hållit presentationer om MFs 

organisation, förutsättningar och uppdrag för flera olika avdelningar inom KI. Såväl ledningsgruppen, 

Kommunikationsavdelningen och avdelningen för Styrelsestöd och Internationella Relationer har fått en 

presentation av MFs verksamhet. I enlighet med andra kårer i Sverige har styrelsen även tagit ställning mot 

lagförslaget om införandet av studieavgifter. Vi har även handlagt ansökningar till KI om särskilda bidrag; om 

extra lokalstöd till Klubbvåningen och om ett extra bidrag till Välkomstdagen. Styrelsen har gentemot KI drivit 

och deltagit i många sakfrågor, bland annat HBTQ i utbildningen, implementering av resultatet från UKF-

utredningen, dekanval och remisser om bland annat klagomålshantering. Under dekanvalet var MF aktiva under 

hearing samt genom mailutskick med frågor till kandidaterna som publicerades på hemsidan.  

Representation 

Styrelsen har på olika sätt varit med och representerat MF både för andra kårer och allmänheten. I början av året 

togs beslut om ersättningsregler för representation, med tyngd på att sparsamhet ska tillämpas. MF har genom 

styrelsen varit representerade ibland annat Stockholm Pride-paraden, på Valborgsfanborgen, på 

Nobelfestligheterna och SSCOs cocktailpartyn. Styrelsen har också upprätthållit kontakten med 

vänskapsföreningen Thorax från Helsingfors, bland annat genom ett besök i Finland.   

 

Intern kommunikation 

För att föreningen ska fungera och utvecklas krävs ett ständigt arbete med intern kommunikation. Diskussion, 

återkoppling och kontinuerlig kontakt mellan MFs olika delar är essentiellt för en fungerande verksamhet. 

Styrelsen har på flera sätt arbetat för att upprätthålla och förbättra kommunikationen inom MF. Vi har inom oss 

diskuterat och genomfört saker som är av vikt för intern kommunikation, och aktiv arbetat för att främja kontakt 

mellan styrelsen och MFs organ samt organen emellan. Målet har varit att bidra till att MF ska vara en mötesplats 

för studenter och att det ska vara attraktivt att engagera sig i kåren.  

Utskott, sektioner, föreningar, nämnder och råd 

Varje kårorgan, inklusive föreningar, har tilldelats två kontaktpersoner i styrelsen som har ansvarat för att 

upprätthålla kontakt med organen och finnas som kontakt. Meningen har varit att ge MFs delar en direkt och 

enkel väg att kontakta styrelsen för information, råd eller kontaktuppgifter, men även att ge styrelsen en 

kontaktyta och direkt länk till alla organ. Presidiet har med sina respektive fokusområden i åtanke delat upp 

kontakten, där ordförande har varit kontaktperson för samtliga sektioner, och vice ordförande kontaktperson för 

samtliga utskott. Styrelsen har besökt olika kårorgan och deltagit på möten med bland annat sektioner, utskott 

och nämnder. Flera organ har även närvarat på styrelsemöten och berättat om sin verksamhet.  

Flera organ har återstartats under året, bland andra Sjukgymnastsektionen, Muslimska Föreningen, 

Kulturutskottet och Audionomsektionen. Styrelsen har sammankallat och hållit årsmöten för att starta upp 

organen, och erbjudit stöd och råd. Styrelsen är ansvarig för att granska och godkänna utskottsuppsättningar och 

bereda reglementesändringar i diverse organ, något som skett kontinuerligt under året.  



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 
 

10 
 

I början av året startade styrelsen ihop med Näringslivsutskottet åter upp arbetsmarknadsdagen för alla KIs 

studenter. Arbetsmarknadsdagen fick namnet CHaSE, och styrelsen har varit engagerad i arbetet med CHaSE hela 

året. CHaSE genomfördes 12 november med lyckat resultat.  

Utbildningsrådet är ett forum för att diskutera och lösa frågor om utbildningsbevakning. Rådet syftar främst till 

att samla sektionerna och studentrepresentanter, men har utvecklats till ett forum även för medlemmar 

intresserade av studiebevakning. Därmed har rådet blivit en grupp som samlar personer från olika program, 

organ och grupper inom MF och KI, vilket naturligtvis har ett stort egenvärde. Det här året har ordförande även 

varit ordförande för UR, vilket har medfört att URs arbete regelbundet blivit rapporterat till styrelsen. Läs mer om 

URs verksamhet i rådets egen del. 

Övergripande för MF 

I mars anordnade styrelsen traditionsenligt en informationsdag för alla aktiva medlemmar. Dagen kallades Info 

Day – Get your MF green card, och innehöll bland annat information om brandsäkerhet, organisation, viktiga 

datum och info om kårhuset och förvaltning. Dagen hölls helt på engelska. På hösten hölls även en Visionsdag för 

alla aktiva medlemmar. Läs mer om den under Vision.  

Styrelsen har kallat till och hållit i Ordföranderåd två gånger, som samlar ordföranden för alla organ och 

föreningar. Där kan representanter från olika delar inom MF träffas för att diskutera gemensamma frågor, höra 

om varandras verksamhet och få kontakt med varandra.  

Gruppen för ökat medlemsantal, MUMS, har samlat medlemmar från olika program, erfarenhet och engagemang 

för att arbeta med en gemensam fråga. Även om gruppen var en arbetsgrupp under styrelsen, var representanter 

från flera utskott och sektioner engagerade, vilket i sig skapar bättre kommunikation inom kåren.  

Styrelsen har även bland annat ansvarat för det nära samarbetet med Medicinska Bokhandeln i Stockholm AB och 

Medicinska Föreningens Kårhusstiftelse, där representanter från MF sitter. Styrelsen har också skapat en grupp 

för utvärdering av Nobel Nightcap som kommer löpa även under nästa år samt anlitat en controller för översyn av 

det ekonomiska systemet. Dessutom har styrelsen sammankallat och hållit i den fokusgrupp som skapades för 

arbetet med att behålla kolloverksamheten.  

Styrelsen har haft tät och kontinuerlig kontakt med Inspektor Carl Johan Sundberg, som vi har haft stor hjälp av. 

Styrelsen föreslog i december för Fullmäktige omval av Inspektor för ytterligare en mandatperiod om tre år. 

I styrelsen 

Styrelsen är en grupp som har mycket och tät kontakt med varandra och som har många ansvarsområden. Det 

kräver ett gott samarbete. Vi har kontinuerligt uppdaterat oss om verksamhetsplanen och hur arbetet ser ut 

utifrån den, och skapat arbetsgrupper för de ärenden som ansetts för stora att arbetas med av hela styrelsen. 

Dessa grupper är MUMS, NNC-gruppen, Beredningsgruppen för policyer och Visionsgruppen. Styrelsen har haft 

flera temamöten för att kunna diskutera viktiga frågor närmare. Ett budgetmöte, ett verksamhetsplansmöte, ett 

utvärderingsmöte och ett överlämningsmöte har hållits, antingen på separata datum eller i anslutning till 

styrelsemöten. Vi har fått kvartal- och halvårsrapporter om ekonomin och om ombudsmännens verksamhet som 

har diskuterats och lagts till handlingar av styrelsen.  

Frågor som ansetts viktiga ur ett studentperspektiv har diskuterats i styrelsen, bland annat studentpolitiska 

konsekvenser av riksdagsvalet och remisser, t ex om införande av studieavgifter. Även en diskussion kring 

tobaksriktlinjer, samarbeten med sådana företag samt inställning till tobak har hållits under året. Styrelsen har 

varit representerad på samtliga Fullmäktigemöten. 

 

Medlemsförmåner 

Att öka incitamenten för att vara medlem i MF är en mycket viktig uppgift för kåren sedan kårobligatoriet 

avskaffades. Att så många studenter och doktorander som möjligt är medlemmar är viktigt för att ge MF mandat 
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och kraft att representera dem. Fokusområdet Medlemsförmåner har inneburit att aktivt arbeta för att skaffa fler 

förmåner för MFs medlemmar, att se över vilka förmåner som finns, att se över och utveckla aktivitetsutbudet 

inom MF och framförallt skapa ett mervärde i att betala kåravgiften. Styrelsen ansåg att det var en så viktig del av 

arbetet att det lades som ett eget avsnitt i verksamhetsplanen.  

Inom MF 

För styrelsens arbete med medlemsförmåner har MUMS varit en viktig komponent. Det är i den arbetsgruppen vi 

har arbetat för att få ut information om vad medlemskap i MF medför, för att skaffa fler förmåner, och för att göra 

kåren och medlemskapet tillgängligt. MUMS har som tidigare nämnts arbetat nära andra grupper inom MF, och 

har tillsammans med dem bl.a. åstadkommit en poster-kampanj för MFs organ, möjlighet att betala medlemskap 

årsvis, rekryteringsinsatser ute på campus Huddinge och Solna, möjlighet att betala medlemskap med kort via 

iZettle ute på campus och medlemsförmåner (t ex gratis träning på Friskis & Svettis, smörgåsar, rabatt på 

Curbside mm). Styrelsen har också varit noga med att alltid ange vikten av att vara medlem i MF och vad 

fördelarna med medlemskap är, och vi har alltid varit noga med att alla måste vara medlemmar för att vara 

valbara till poster och organ. En medlemsförmån är att kunna utnyttja kårhuset för möten och aktiviteter. Därför 

har styrelsen ansökt om och beviljats utökat lokalstöd för klubbvåningen, vilket gör det möjligt att erbjuda 

klubbvåningen som yta för aktiviteter för MF-organen.  

Externa aktörer 

Det är naturligtvis viktigt att MF arbetar för det medlemmarna vill att MF ska arbeta med. MF utgörs av sina 

medlemmar och det är många som lägger ner sin värdefulla tid på att engagera sig inom kåren. Därför är en av 

styrelsens uppgifter att se till att medlemskapet i MF är värd sin avgift och att kåren arbetar för studenternas 

bästa. En viktig samarbetspartner för MF är Stockholms Studentkårers Centralorganisation, SSCO, vilka jobbar 

med frågor som är viktiga för alla Stockholms studenter. Framförallt studenter och doktoranders 

bostadssituation. Det här året har både ordförande och vice ordförande suttit i SSCOs styrelse, och förutom 

deltagande på möten även deltagit på deras styrelseaktiviteter, som styrelsekonferenser, cocktail, utbildningar, 

mingel och samtalsforum.  

Genom styrelsen har även samarbetet med ViVa fortsatt. ViVa erbjuder omvårdnadsutbildningar för medlemmar i 

MF. Utbildningarna ger goda chanser att få extrajobb under utbildningen, och de sammanför studenter från flera 

olika program. Vi har haft kontinuerliga möten och tät kontakt med ViVa.  

Styrelsen har även, efter en inkommen motion, undersökt MFs eventuella medlemskap i Sveriges Förenade 

Studentkårer, SFS. MF är inte medlemmar i SFS sedan 2002. Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp som bland annat 

kontaktade andra kårer och sammanslutningar av kårer för att samla in information om vad SFS gör, vad 

medlemskap kan bidra med, om andra medlemskårer är nöjda, vad det skulle innebära för MF mm. En rapport 

sammanställdes, styrelsen tog ett beslut om att avstyrka medlemskap i SFS, och ärendet skickades sedan vidare 

till Fullmäktige.  

 

Underlätta engagemang 

MF utgörs av sina medlemmar. Det är de studenter och doktorander som på sin fritid väljer att engagera sig som 

bygger upp kåren. MF är nästan helt uppbyggt på ideellt engagemang, och det måste vara attraktivt och lätt att 

börja engagera sig i olika delar av MF. Styrelsen har arbetat för att förenkla vägarna in till att engagera sig, att 

göra det så krångelfritt som möjligt att bli kåraktiv, och att göra kåren tillgänglig och rolig. Vi har velat kartlägga 

hur det kan bli mer attraktivt att engagera sig i kåren, hur man främjar projekt som kan samla studenter från olika 

inriktningar och hur man kan underlätta arbetet för studentrepresentanter. 

Engagemang inom MFs organisation 

Även här har arbetsgruppen MUMS varit viktigt. Där har vi diskuterat vad det innebär att vara engagerad i MF 

och vad det krävs för att man ska engagera sig. Transparens är viktigt för att personer ska veta vart man ska vända 

sig och vad det finns att göra inom MF. Styrelsen har arbetat med att göra de olika organen tillgängliga genom t ex 
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posterkampanjen, där alla kontaktuppgifter skrevs ut på planscher och sattes upp på campus. Vi har även stått ute 

på campi och bjudit på kaffe och presenterat MF, och stått ute och gjort reklam för kåren med roll-ups och 

planscher och berättat om möjligheterna med kåren. Vi har utökat öppettiderna i receptionen i Huddinge, varit 

noga med att informera om öppettiderna i de två receptionerna, och presidiet har varit med och presenterat MF 

(och såklart berättat om vart man kan vända sig) till nya studenter på välkomstdag, inspirationsdag, kollon, 

infopub och våffellunch. Vi har också varit noga med att utlysa alla poster som styrelsen ska välja brett, så att 

studenter/doktorander som kanske inte annars skulle engagera sig kan ta chansen och börja sitt engagemang med 

en post som utlyses via mejl, Facebook och hemsidan.  

Engagemang som studentrepresentant 

En av kårens främsta uppgifter är att bedriva studiebevakning. Alla studentrepresentanter på KI väljs av kårerna, 

och val av representanter är en viktig punkt på styrelsens dagordning. Som tidigare nämnts har styrelsen utlyst 

alla poster brett, så även med de studentrepresentant-poster som är delegerade till styrelsen att välja. Ihop med 

KI har två utbildningar för studentrepresentanter anordnats, en på svenska och en på engelska. Dit får alla 

komma som vill veta mer om vilka rättigheter och skyldigheter man har som studentrepresentant, hur MF och KIs 

organisationer ser ut, var det sitter studentrepresentanter och mycket mer. Presidiet har medverkat för att berätta 

om kårens viktiga uppgift och för att svara på frågor.  

Den grupp av kårorgan som bedriver studiebevakning är sektionerna. Stöttning och kontakt med dem är otroligt 

viktigt för att veta vad som händer på de olika programmen, vilka frågor som drivs och hur sektionera ställer sig i 

olika frågor. Två sektioner har som tidigare nämnts återstartats under året, och styrelsen har arbetat för att få och 

upprätthålla kontakt med alla sektioner.  

För att sektionerna ska kunna bedriva studiebevakning krävs lokaler som är väl utformade, uppfyller krav på 

storlek, och som tillhandahåller en trygg miljö där studentrepresentanter och sektioner kan diskutera viktiga 

frågor. Under hösten har styrelsen behandlat ärendet att KI vill att MF ska flytta ut ur våra lokaler på campus 

Huddinge, för att där göra plats till kontor till det planerade gymmet. Styrelsen har arbetat hårt för att bibehålla 

de lokaler MF disponerar på campus Huddinge, och som är viktiga för utbildningsbevakning, studenträtt och 

studentservice. Arbetet fortsätter in på 2015.  

För att information från olika grupper på KI ska nå MF och för att studenter ska veta vad som pågår i alla grupper 

är återkoppling essentiellt. UR spelar en viktig roll här, med möten där representanter från alla program är 

inbjudna för återkoppling från aktuella ärenden på KI. Utöver det har styrelsen haft möten med enskilda 

studentrepresentanter för återkoppling och stöttning.  

Vision 

Visionsarbetet 

Styrelsen ledde under året arbetet att ta fram en vision för kåren, en process som initierades redan av 2013 års 

styrelse. Det har länge saknats en vision, vars syfte är att måla upp en bild av vad MF skall eftersträva, att vara en 

ledstjärna för all kårverksamhet och på så sätt skapa en mer enad organisation. 

En arbetsgrupp under styrelsen, den s.k. Visionsgruppen, genomförde under våren och hösten besök och 

workshops (“visionsträffar”) hos ett stort antal kårorgan, för att informera om visionsarbetet samt inhämta 

medlemmarnas tankar och idéer. Visionsträffarna bidrog även till att öka de kåraktivas kunskap om MF samt 

förbättra deras kontakt med styrelsen. 

På Visionsdagen i november samlades representanter från 14 olika kårorgan för att utifrån underlaget från 

visionsträffarna formulera konkreta visionsförslag. Samtliga kårorgan hade erbjudits möjlighet att delta i 

processen. Styrelsen gjorde sedan en sammanvägning av alla förslag och åsikter som framkommit under 

visionsarbetet, och lade fram nedanstående vision i en proposition till Fullmäktige. Förslaget godkändes vid 

fullmäktigesammanträdet den 9 december 2014. Implementeringen av visionen kommer att fortsätta under 2015. 
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Resultatet 

MF:s vision: 

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. 

Campus 

Det viktiga arbetet med att se till att båda våra campi är levande har fortsatt. Styrelsen har sett till att lägga en stor 

del av våra aktiviteter i Huddinge, och vi har arbetat aktivt för att upprätta kontakt med andra aktörer i Huddinge. 

Målet har varit att öka tillgängligheter i Huddinge, underlätta för studenter i Huddinge att engagera sig, och att ha 

ett nära samarbete både mellan campi och mellan olika aktörer.  

Kontakt med andra aktörer i Huddinge 

Samarbetet med Odontologiska Föreningen, OF, är viktigt för att sammanföra studenterna och jobba tillsammans 

för deras bästa. Styrelsen har varit på sittning på OF med deras styrelse, och OFs styrelsen har varit på 

Visionsdagssittningen på MF. Presidierna på OF och MF har haft flera möten, och har utöver det haft kontinuerlig 

kontakt. Styrelsen har närvarat på möten kring utformandet av campus Huddinge och Vision Syd.  

En viktig punkt har varit återstarten av Flemingsbergs Förenade Studentkårer, FFS, som är en sammanslutning av 

de kårer som finns i campus Flemingsberg/Huddinge. Dessa är THS, OF, SöderS och MF. Campuset är i en 

expansionsfas och snart kommer även Röda Korset och Polishögskolan dit. MF betalar en medlemsavgift på en 

krona per representerad medlem i campus Huddinge. Presidiet har suttit i styrelsen för FFS och varit med och 

anordnat flera aktiviteter för studenterna där.  

Aktiviteter i Huddinge 

En diskussion kring MFs närvaro i Huddinge har hållits löpande inom styrelsen. Styrelsen har även följt arbetet i 

Huddinge när det kommer till ombyggnationen av lärandemiljöer ibland annat ANA 8. Presidiet har bemannat 

receptionen i Huddinge minst en dag i veckan. Styrelsen har anordnat två våffelluncher som har hållits i 

Huddinge.  

 

Personal 

Personalen är en oumbärlig del av den dagliga verksamheten. Styrelsen arbetsleder personalen och har det 

yttersta ansvaret, och det är presidiet som dagligen arbetar ihop med personalen och som delegeras utföra beslut 

som tas av styrelsen. I år har alla anställda en och en närvarat på minst ett styrelsemöte för att presentera sig, lära 

känna styrelsen, berätta om sitt arbete och få ställa och svara på frågor. Ombudsmännen har kvartalsvis upprättat 

rapporter om sitt arbete som behandlats av styrelsen och lagts till handlingar. Skattmästaren har på liknande sätt 

upprättat ekonomiska rapporter varje kvartal som styrelsen behandlat. Styrelsen har under året tillsammans med 

berörd personal uppdaterat arbetsbeskrivningarna för administratören, skattmästaren och vaktmästaren. Vi har 

även skrivit arbetsintyg till flera i personalen.  

Under året har ett antal personalaktiviteter anordnats. I början av året ordnades en kickoff med lunch och biljard, 

inför sommaren bjöds det på lunch på MF, inför höstterminen ordnades bowling och lunch och som julavslutning 

blev personalgruppen bjuden på jullunch på Fotografiska.  

Under året har det skett en del förändringar i personalstyrkan. Administratören Nazira Hammoud-Shahwan 

meddelande under våren att hon glädjande nog väntade barn. Nazira gick på föräldraledighet i juni, och födde 

sina tvillingar i augusti. En vikarie för Nazira rekryterades under våren, och Sara Elg har från augusti arbetat som 

vikarierande administratör. Nazira arbetade innan sin föräldraledighet 75 %. När Sara började arbetade hon 50 %, 
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men gick i november upp till 60 %. I december tog styrelsen beslut om att hon från och med januari 2015 jobbar 

75 % av heltid. 

Skattmästaren Emelie Johansson meddelade i maj att hon önskade gå på tjänstledighet för studier från och med 

augusti. Då styrelsen inte hittade någon lämplig vikarie vid första eller andra rekryteringsförsöket ansåg styrelsen 

att en rekrytering av ett skattmästarvikariat skulle vara mycket svåradministrerat under sommaren och att mer tid 

behövdes för rekrytering. Det beslutades att skjuta upp Emelies tjänstledighet med tre månader. Emelie valde då 

att i juni säga upp sig från sin tjänst, och en ny skattmästare rekryterades i slutet av sommaren. Johanna Jangland 

började på MF i augusti, och efter tre månaders prövotid är hon numera tillsvidareanställd.  

Studentombudsmannen Andrew Sajjadi-Bergqvist har åtagit sig ett nämndemannauppdrag och därmed varit 

tjänstledig vissa dagar. På hösten 2014 gick Andrew på föräldraledighet; först deltid och i slutet av året på heltid. 

En vikarierande studentombudsman, John Håkansson, rekryterades under hösten och tog stegvis över Andrews 

arbetsuppgifter.  

Personalen önskade i början av året att medarbetarsamtal och löneförhandlingar skulle hållas tidigt på året, för att 

förhindra förseningar. Samtliga löneförhandlingar och medarbetarsamtal hölls i april och maj.  

I år närvarade MF på Arbetsgivaralliansens branschmöte för årsmöte, diskussioner och kontaktskapande med 

arbetsgivarorganisationen. Med många förändringar i anställningar och avtal har vi under året haft tät kontakt 

med Arbetsgivaralliansen för råd och stöd.  
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Fullmäktige 

Två mandatperioder – 2013/2014 och 2014/2015 – inträffade delvis under 2014. Ny mandatperiod påbörjades vid 

fullmäktiges konstituerande sammanträde i november. 

Presidium 

Talman: Jens Andersson (båda de aktuella mandatperioderna) 

Sekreterare: Dennis Roth (första halvåret) 

Ledamöter och suppleanter 

Här följer vilka som var valda ledamöter och suppleanter under de aktuella mandatperioderna. Observera att en 

del personer inte satt hela mandatperioden utan det förekom att en del avgick eller förlorade sin plats p.g.a. för 

dålig närvaro som inte hade anmälts. 

Ledamöter och suppleanter mandatperioden 2013/2014 

Ledamöter  

Arash Hellysaz DSA 

Christian Plahn PsyKI 

Kimmy Forsén BAS 

Emil Skoglund SSEK 

Marie Lundgren BUS 

Siri Sjöberg LS 

Albin Aronsson 

Anna Wadman 

Anna-Maria Wintler 

Anders Möller 

Aron Hagelby Odbratt 

Cecilia Frosteus 

Daniel Holl 

Deniz Eskiizmirliler 

Dennis Roth 

Erik Lindholm Hellsing 

Erik Håkansson 

Josefin Hjärpe 

Mette Andersen Ljungdahl 

Shervin Khosousi Fakhrabadi 

Louise Forlin 

Louise Niklasson 

Martin Ronaghi 

Rrezarta Rama 

Rebecka Rane 

Shwan Ghaderi 

Soffi Razavi 

Sophia Jansson 

Tom Wiiand 

  

Suppleanter 

Hugo Zeberg DSA 

Clara Bisander PsyKI 

Charlotta Åström BAS 

1. Jonas Sjöström 
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2. Ebba Detlofsson 

3. Pontus Dannberg 

4. Martin Balsvik 

5. Lovisa Hallander 

6. Max Kynning 

7. Anna Hollsten 

8. Carolina Myrin 

9. Elisabeth Phan Le 

10. Sofie Albåge 

11. Josefin Doverlid 

Ledamöter och suppleanter mandatperioden 2014/2015 

Ledamöter 

Richard Hedström PsyKI 

Amir Saáid BAS 

Emil Skoglund SSEK 

Martin Östholm LS 

Sofia Sundin Artemis 

Tina Sayari BUS 

Ali Mahdi 

Ann-Catrin Lindberg 

Carl Lundeberg 

Christian Papatziamos Hjelle 

Daniel Holl 

David Yang 

Emil Kronblad 

Fahim Khan 

Gustaf Larsson Regnström 

Haroon Bayani 

Henok Admassu 

Ivan Berglund 

Kalle Garpvall 

Karam Mansour 

Karin Böttiger 

Leonard Ziegel 

Max Kynning 

Mehran Fouladiun 

Rifat Chowdhury 

Robin Hakimi 

Robin Saliba 

Tom Wiiand 

Victor Dahlström 

 

Suppleanter 

Maria Garke PsyKI 

Sammanträden 

Här följer en förteckning över de sammanträden som fullmäktige har haft under året och de viktigare ärendena 

som avhandlades på dessa. 

Vintersammanträdet 2014-02-20 (13/14:3) 

Några valärenden som inte hade blivit avklarade före att året började behandlades. Verksamhetsplan för 2014 

fastställdes. En motion från FU om kapital som tillhör MF:s fonder bifölls i andra läsningen och därmed ändrades 

”reglementet för förvaltning av MF:s fonder och övrigt kapital”.  Psykologsektionens reglemente ändrades. 
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Likabehandlingsnämnden hade anmält ett diskussionsärende om tillgängligheten i kårhuset och Fullmäktige 

diskuterade det livligt. Studentskyddsombudsverksamheten diskuterades också. 

Bokslutssammanträdet 2014-04-28 (13/14:4) 

Några valärenden som inte hade blivit avklarade före att året började behandlades. En motion från 

Förvaltningsutskottet om att ändra reglementet för Doktor A. F. Regnells grundfond bifölls i första läsningen. 

Verksamhetsberättelsen för 2013 var tyvärr inte komplett varför den återremitterades. Årsredovisningen och 

revisionsberättelsen och till dessa hörande ärenden fick även i år bordläggas då årsredovisningen inte var färdig 

ännu, delvis p.g.a. Medicinska Bokhandeln inte var färdig med sin årsredovisning. 

Majsammanträdet 2014-05-20 (12/13:6) 

Valnämnd, några studentrepresentanter, bibliotekarie och arkivarie valdes. Värdinna fyllnadsvaldes då denna 

hade avgick i förtid. Ny representant fyllnadsvaldes till Styrelsen för utbildning. Ny chefredaktör och ansvarig 

utgivare för Medicor valdes. Verksamhetsberättelsen för 2013 återremitterades igen då den fortfarande inte var 

komplett. Årsredovisningen och revisionsberättelsen och till dessa hörande ärenden fick bordläggas igen då 

årsredovisningen fortfarande inte var färdig ännu p.g.a. Medicinska Bokhandeln inte var färdig med sin 

årsredovisning. En motion från InfU om att byta namn till Kommunikationsutskottet bifölls i första läsningen. 

Förvaltningsutskottet motionerade om att det skulle gå att betala medlemsavgiften årsvis och att avgiften skulle 

höjas. Fullmäktige biföll det första förslaget men avslog det andra. Fullmäktige behandlades en proposition från 

styrelsen om Medicinska Bokhandelns framtid och Fullmäktige beslutade att bifalla styrelsens förslag om att den 

skulle bemyndigas att handla på vissa sätt. 

2014-09-24 (12/13:6) 

Verksamhetsberättelsen för 2013 bordlades. Internationella nämndens reglemente ändrades. En proposition om 

diverse mindre stadgeändringar bifölls. En motion hade inkommit om att MF skulle gå med i Sveriges Förenade 

Studentkårer, men den bordlades. Årsredovisningen för 2013 fastställdes och revisionsberättelsen lades till 

handlingarna. Sakrevisorernas rapport var dock inte färdig varför den bordlades, liksom beslutet om 

ansvarsfrihet. Johan Hilm hade motionerat om stadgeändringar för införande av två nya medlemskategorier för 

pre- respektive postdoktorander och Fullmäktige fann för gott att bifalla motionen i första läsningen. 

Doktorandsektionens reglemente ändrades. Delårsrapporten för första halvåret 2014 lades till handlingarna. 

Fullmäktige fattade inriktningsbeslut om ombyggnation av ventilationen i kårhuset och beslutade att 

Kårhusstiftelsen gärna fick arbeta vidare med frågan. Styrelsen rapporterade hur en låg till halvvägs på året, 

gentemot verksamhetsplanen. 

Konstituerande sammanträdet 2014-11-19 (14/15:1) 

Sedvanliga valärenden behandlades. Tyvärr fanns det ingen kandidat till varken ordförande- eller vice 

ordförandeposten. Sakrevisorerna föredrog sin rapport över sin granskning av 2013 års verksamhetsår. 2013 års 

verkställande organ och förtroendevalda beviljades ansvarsfrihet. 

Budgetsammanträdet 2014-12-09 (14/15:2) 

De valärenden som inte hade blivit avklarade på det konstituerade sammanträdet behandlades. En vice 

kårordförande valdes men tyvärr ingen kårordförande. Motion från InfU om att byta namn till 

Kommunikationsutskottet bifölls i andra läsningen och därmed bytte Informationsutskottet namn till 

Kommunikationsutskottet. Johan Hilm hade tidigare motionerat om stadgeändringar för införande av två nya 

medlemskategorier för pre- respektive postdoktorander och Fullmäktige biföll den motionen i andra läsningen. 

Styrelsens proposition om vision för föreningen bifölls i andra läsningen. 2014 års proposition om diverse 

stadgeändringar bifölls. Budgetpropositionen för 2015 bifölls och medlemsavgifterna fastställdes. Någon 

proposition om verksamhetsplan hade styrelsen dock inte inkommit med. 
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Ordföranderådet 

Ordförande rådet (OR) har under året haft två sammankomster. En under våren och en under hösten. Deltagare 

på mötet har varit representanter, främst presidialer, från utskott, råd, nämnder, sektioner och föreningar inom 

MF. OR fungerar som informationskanal och diskussionsforum. Dels har det funnits möjlighet för alla organ och 

föreningar att komma till tals och diskutera MFs verksamhet och dels har det funnit möjlighet att informera 

varandra om verksamheten inom respektive organ eller föreningen. Styrelsen och presidiet har också använt OR 

för att informera om sitt arbete. Under höstens möte som var mycket välbesökt, informerades det mycket inför 

verksamhetsårets slut och hur det går till med verksamhetsberättelse, äskan, budget och verksamhetsplan.  
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Utbildningsrådet 

Utbildningsrådet (UR) har i år kunnat rulla på bra tack vare tidigare års uppstart och ihärdiga arbete. 

Ambitionsnivån för 2014 har varit hög och målet har varit att göra UR till ett aktivt forum. Uppslutningen har 

varit bra och varierande, och många gemensamma frågor har fått ett naturligt forum i UR. UR har främst jobbat 

för att samordna och stötta sektionerna i studiebevakningsfrågor, främja samverkan mellan sektioner samt 

diskuterat kårens ställningstaganden i utbildningsfrågor som rör flera utbildningar.  

Sammanträden 

Utbildningsrådet har sammanträtt ungefär en gång i månaden under terminstid. 

Strategidag 

I mars anordnades en strategidag för UR för att planera årets strategier och fokusområden. På strategidagen fick 

deltagarna göra workshops, diskutera och umgås. Uppslutningen var bra och diskussionerna många. En workshop 

gjordes utifrån de arbetsgrupper som finns under UR sedan 2013; ”Att bli och vara studentrepresentant” och 

”Förbättrad pedagogik – Nu!”.  

En grupp under UR som ska fokusera på studiemiljöer på KI bildades under strategidagen. Denna grupp har 

under året arbetat med frågor som gym på campus Solna, studieplatser och lunchsituationen. Gruppen har bland 

annat arrangerat så att det numera finns ett erbjudande om att köpa matlåda i Sodexos lunchrestaurang till ett 

reducerat pris.  

På strategidagen framkom också att psykisk hälsa är ett viktigt och angeläget ämne för studenterna på KI. Några 

program har under året jobbat med en enkät om hur studenterna på deras program mår.  

Kollofrågan 

Under 2014 har frågan om kollonas framtid och utformning varit en fokusfråga. Diskussioner mellan KI och 

kårerna om hur kollona ska se ut och anordnas har pågått hela året, och det främsta samverkansorganet inom MF 

har varit UR. En arbetsgrupp administrerad av KI har nu skapats där studentrepresentanter sitter med för att 

diskutera kollonas framtid. I den här frågan har MF och Odontologiska Föreningen (OF) jobbat tätt ihop.  

Utnämning av Mäster 

En av Utbildningsrådets roligaste uppgifter är att utse Mäster, MFs pedagogiska pris. I år gavs utmärkelsen till 

Petter Gustavsson, professor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, för hans hängivna och engagerande sätt 

att undervisa psykologstudenter i psykometri.  

Studentrepresentantutbildning 

MF och KI har gemensamt utformat en utbildning för studentrepresentanter med poster inom KI. Där har 

deltagarna fått information om KI och MFs organisationer, studentrepresentanters ansvar och rättigheter, kårens 

roll i studentrepresentation mm. Utbildningen har under 2014 hållits två gånger, en gång på svenska och en gång 

på engelska.   

Universitetskanslersämbetets utvärdering 

De flesta resultat av Universitetskanslersämbetets utvärderingar av utbildningsprogrammen kom under 2014. 

Tyvärr erhöll flera av KIs utbildningar bristande kvalitet, någon som naturligtvis påverkar studenterna. I UR har 

konsekvenserna av kvalitetsgranskningens utlåtande diskuterats och sektionerna har fått stöd av varandra.  
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Kommunikation om URs arbete och studentrepresentation 

Utbildningsrådets arbete och roll har lyfts fram på presentationer för olika delar av KI, för studenter och för andra 

kårer. Bland annat presidiet har varit noga med att påpeka utbildningsbevakningens viktiga roll i kårens arbete.  

Omorganisation på KI 

En fråga som varit central i olika forum på KI och som i stor utsträckning påverkar studenterna är den 

omorganisation som påbörjats utifrån utredningen Utbildningens kvalitet och forskningsanknytning (UKF). Att 

programnämnderna ska avvecklas och dess funktion ska läggas på institution kommer märkas för studenterna. En 

viktig aspekt UR diskuterat under året är vikten av att studentrepresentationen i de nya organisatoriska 

grupperna tas tillvara på ett tillfredsställande sätt så att studentrepresentationen inte blir lidande genom färre 

mandat eller att studenterna glöms bort.  

Nystart av sektioner 

Aktiviteten på de olika sektionerna har 2014 varit bra. Två sektioner som tidigare legat latenta har under året 

startats upp; Sjukgymnastsektionen och Audionomsektionen. Aktiva sektioner möjliggör god studiebevakning och 

ökad sammanhållning av programmen representerade av MF.  

Studerandeprocessen 2.0 

UR fick besök av Lena Sahlqvist som driver projektet Studerandeprocessen 2.0. Studerandeprocessen 2.0 är ett 

verktyg som ska användas på verksamhetsförlagd utbildning för att säkerställa att studenternas situation före, 

under och efter VFUn är så bra som möjligt. Ledamöterna i UR gav feedback på projektet, som ansågs vara ett bra 

initiativ, och det sågs positivt att de kliniska placeringarna kan få ett verktyg för att ge studenten en bra, säker och 

innehållsrik VFU. 

 

Karin Böttiger 

Ordförande Utbildningsrådet 2014 
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Övriga råd 

De Äldstes Råd (DÄR) 

De Äldstes Råd har under året haft ett sammanträde i november tillsammans med Stella Suprema Medicorums 

ordenskollegium. 
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Förvaltningsutskottet 

Under 2014 har utskottet haft 17 protokollförda möten. Följande personer betecknades som medlemmar av 

utskottet under 2014:  

 

Daniel Holl   Förvaltningsutskottets Ordförande, 1 januari - 30 juni 

   Vice-Ordförande, 1 juli - 31 december  

   Ordförande Sportstugunämnden 

Henrik Lagervall  Förvaltningsutskottets Ordförande, 1 juli - 31 december 

Vice-Ordförande, 1 januari - 30 juni  

Karin Böttiger   Medicinska Föreningens Ordförande 

Elin Ekeroth   Medicinska Föreningens Vice Ordförande 

Yi-Hua Zhang   Datornämndens Ordförande 

Markus Österblad  Ledamot, Kårhusintendent 

Anders Möller   Ledamot, Ljud-och-Ljus chef 

Anders Wikberg   Ledamot 

Jens Andersson   Ledamot 

Johan Hilm   Ledamot 

Eivind Gottlieb-Vedi  Ledamot 

Dennis Roth   Ledamot 

Robin Saliba   Ledamot, t.o.m. 30 juni   

 

Ständigt adjungerade 

Emelie Johansson  Skattmästare, t.o.m. 31 juli 

Johanna Jangland  Skattmästare, fr.o.m. 1 september 

Peter Carlsson   Vaktmästare 

 

Ekonomi 

Budget 2015 

Under Hösten 2014 ägnade FU mycket tid åt förberedelsen av 2015-års budget proposition till styrelsen och FUM. 

På grund av den fortsatta ansträngda ekonomiska situationen och höga kostnader för personal och hyra av 
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kårhuset fanns det inte stora utrymmen för riktade satsningar. Efter förhandlingar med KI kunde lokalstödet för 

klubbvåningen förlängas om ett år.  

Kontakt med kårorganen 

Under våren hölls det en informationsdag för sektioner, utskott och föreningar som arrangerades i samarbete med 

styrelsen och PrU. Under dagen förmedlades information om ekonomihantering, kårhuset, tips på hur man kan 

organisera events, administrativa aspekter samt MF som organisation. Fika- samt mingeltid fanns också. Under 

hösten genomfördes en liknande dag, dock var dagen reserverad åt arbete med visionen.  

Betalningsmöjligheter  

Diskussion om framtida betalningsmöjligheter återupptogs från början av 2013. Eftersom Nobel Nightcap-

gruppen införskaffade iZettle-utrustning i slutet och 2013 och Café MF-gruppen efterlyste 

kortbetalningsmöjligheter, började FU nyttja iZettle för caféverksamheten. Intresse att nyttja iZettle inom kåren 

utöver detta fanns inte. 

Redovisning av fester 

FU implementerade ett nytt dokument för redovisning av interna arrangement. Därtill har skattmästaren 

inarbetat rutiner som gör att Programutskottets fester redovisas betydligt snabbare än vad de har gjorts hittills. 

Nobel Nightcaps efterdyningar 

Utskottet investerade under första halvåret mycket tid i återställningen efter 2013 års Nobel Nightcap. NNC-

gruppen fick tillåtelse att lämna majoriteten av utrymmen målade såsom de hade gjort för festen. Andra 

utrymmen, såsom klubbvåningen, skulle dock återställas i samma skicka som de hade före festen, vilket bara 

delvis genomfördes. För framtida liknande arrangemang måste återställningen vara säkerställd.  

Festen som var väldigt lyckad visade sig under 2014 att ha varit en mindre finansiell katastrof. Kvitton som 

lämnades in efter festen summerades ihop till ett underskott av nästan 200 000 SEK. En utredning som 

initierades av FUM pågår fortfarande. Utskottet och Styrelsen bör dock diskutera i vilken utsträckning liknande 

arrangemang kan genomföras på Medicinska Föreningen och hur stora finansiella friheter enskilda individer kan 

få.  

Trots den stora finansiella förlusten genomförde NNC gruppen en tackfest som varken var täckt av budgeten eller 

godkänd av behörig instans. Förvaltningsutskottets ordförande Daniel Holl ställde sin post till förfogande, efter 

han upptäckte dessa icke godkännbara utbetalningar. Styrelsen bad honom dock att behålla posten.  

Kvartalsrapport 

Under året började äntligen regelbundna delårsrapporter att avges, efter att den tidigare skattmästaren hade 

slutat. Fullmäktige fick en halvårsrapport och styrelsen fick rapporter efter både andra och tredje kvartalet. Under 

nästa år hoppas vi även att den regelbundna rapporteringen till FU ska komma igång. 

 

Personalfrågor 

Kårexpeditionen och personal 

Expeditionen i Kårhuset har varit öppen och verksam under hela året. I Huddinge har expeditionen varit öppen 

två gånger per vecka. Under sommaren slutade skattmästaren Emelie Johansson sin anställning hos MF. 

Förvaltningsutskottet genom presidiet skötte hantering av nyanställningen och bjöd flera kandidater till intervju. 

Fr.o.m. september anställdes Johanna Jangland som ny skattmästare. Under juli/augusti vikarierade Daniel Holl 

som skattmästare. 
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Administratören Nazira Hammoud Shahwan började en Föräldraledighet under året, och Sara Elg anställdes som 

vikarie. 

Studentombudsmannen Andrew Sajjadi-Bergqvist började Föräldraledigheten under hösten och John Håkansson 

anställdes som vikarie. 

Arbetsmiljö 

Utskottet jobbade med arbetsmiljöpolicyn som fastställdes 2013 och regelbundna möten med personalen samt 

personaldagar genomfördes löpande under året. 

 

Medlemsadministration och -service 

Utvärdering av medlemsregistersystemet 

En utvärdering av det nya medlemsregistersystemet Agera medlem påbörjades under året. Den hann tyvärr inte 

avslutas under året. 

Medlemsavgift 

Till höstterminen möjliggjordes betalning av kåravgiften årsvis, en rabatt för betalning per år infördes fr.o.m. 

vårterminen 2015. 

Ständiga medlemmar och stödmedlemmar 

Tillämpningsregler för ständigt medlemskap och stödmedlemskap och hur man ska gå tillväga när någon vill bli 

sådan medlem har tagits fram. 

Webbshoppen 

Webbshoppen avvecklades under 2014 p.g.a. låg försäljning. 

Nya medlemskategorier  

FU var delaktig i införandet av två nya medlemskategorier: Intertriginöst medlemskap och postdoktoralt 

stipendiemedlemskap.  

 

Kårhuset 

Klubbvåning 

Lokalerna i klubbvåningen har under 2014 använts till mötesrum, välkomstdag samt andra studentaktiviteter. Ett 

problem har varit att lokalerna inte alltid har städats ordentligt efter att de använts; något som är symptomatiskt 

för nästan alla lokaler som är fritt tillgängliga för MF:s kårorgan. En större satsning som upptagit en stor del av 

tiden i dessa lokaler är Language@KI vars verksamhet finns beskriven på andra ställen i denna 

verksamhetsberättelse. Tanken var även att kunna hyra ut lokalerna under året, dock blev dessa lokaler inte 

acceptabelt återställt efter NNC och FU fick lägga ner mycket tid till att återställa lokalerna i ett skick som 

möjliggör uthyrning. I samband med användning av Klubbvåning för Café MF började FU bygga en bardisk 

bredvid dörren till köket, som inte var färdigställd vid årsskiftet. 

Under 2014 fastställde FU även en prislista för externa förhyrningar.  

Köket i klubbvåningen hyrdes ut till Curbside för deras matvagnsverksamhet under största delen av året.  

https://www.facebook.com/hammoudshahwan
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Under 2015 måste lokalerna iordningställas så att uthyrning för t.ex. mötes- och föreläsningsverksamhet blir 

möjligt. 

Långfristig uthyrningsverksamhet 

Under 2013 började Akademiska Hus hyra den “nya kårhusdelen” med planen att hitta en ny restauratör till 

aulan. Efter egna undersökningar kom AH dock fram till att köket är i så stort renoveringsbehov att en renovering 

inte skulle löna sig för hyresperioden till 2018. 

Efter förhandlingar kom MF och AH överens om att förnya hyreskontrakten och låta AH hyra auladelen, medan 

kök och andra utrymmen på bottenvåningen går tillbaka i MFs regi. Ett kontrakt för detta ska skrivas i början av 

2015. AH rekryterade i samband med detta KI som underhyresgäst som ska använda aulan som föreläsningssal. 

KIs fastighetsavdelning fick lov att renovera aulan efter deras behov. Väggar målades vita och en projektor mm 

installerades.   

FU bestämde sig i samråd med Kårhusstiftelsen (KHS) att renovera köket under KHS regi. Renovering påbörjade 

under december månad.  

KIs fastighetsavdelning som under-underhyresgäst bestämde sig för att införskaffa nya bord och stolar till 

föreläsningsverksamheten utan medgivande av hyresvärden eller diskussion före anskaffning. Detta ledde till ett 

extremt logistik- och platsproblem, eftersom varje part behöver ommöblera innan deras verksamhet. 

Förvaltningsutskottet är väldigt besviken över att KI inte sökte dialogen innan anskaffning men erbjöd kortfristig 

hjälp i och med tillåtelsen att KI får använda uteförrådet mot hyra som lager för deras möbler, detta ledde dock till 

stort brist i förvaringsmöjligheter för MFs egna bord, stolar etc. Diskussionen kring en långfristig lösning pågår. 

Spegelsalen 

Under flera tillfällen under året rengjordes och sorterades återigen materialet i spegelsalen för att möjliggöra 

nyttjandet av denna som sport och dans lokal. Hela situationen är dock tämligen hopplös; trots flera uppmaningar 

att lokalen inte får beträdas med skor samt informationsspridning om att spegelsalen inte är MF:s soptunna, 

stökas lokalen ned snart igen efter varje städnings- och röjningssatsning som görs. Skyltningen om hur saker och 

ting ska förvaras ignoreras av användarna. Efter flera år av storsatsningar att få ordning i spegelsalen, diskutera 

FU nu att ge upp och använda lokalen som förvaringsutrymme.  

Ny städfirma 

Under sommaren tecknade FU ett nytt kontrakt för städning av kårhuset med Städgladen, eftersom städningen av 

Reyes Städservice inte längre uppfyllde att godtagbar nivå. Städgladen är etablerad på KI, eftersom de ta hand om 

alla deras lokaler. Under första tiden var FU mycket nöjd med bytet dock börja nu även städgladens kvalité 

brista.   

Långfristiga förhyrningar 

I slutet av året sade MF upp kontraktet med Yanjing Kommanditbolag (Mollan Asian Kitchen) till omförhandling 

under 2014. Omförhandlingen kommer ske i början av 2015.  

I början av året rekryterade FU, “Burger-matvagnen” Curbside som ny hyresgäst i kårhuset. Curbside fick tillstånd 

att använda parkeringsplatsen för en matvagn samt en food-truck som parkeras på platsen mestadels under 

natten. Curbside använder även köket i klubbvåningen som tillagningskök. För 2015 pågår diskussionen att hyra 

ut stora köket vid gasquen till Curbside istället.  

Säkerhetsfrågor 

FU uppdaterade rondinstruktionerna för Svensk Bevakningstjänst och jobbade med förbättring av säkerheten i 

huset. 
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Brandskydd 

2014 genomfördes 5 brandskyddsrundor enligt Anticimex mall. Små brister åtgärdades direkt på plats eller så 

informerades berörda kårorgan eller vaktmästaren om att de måste åtgärder upptäckta brister.  

Brandskyddsrundan står som stående punkt på Förvaltningsutskottets dagordning, kunde dock inte genomföras 

efter varje möte. I samband med SA utbildningen erbjöds även en brandskyddsutbildning av anticimex. 

Bastu 

Bastuaggregatet i kårhuset var trasigt igen, eller snarare styrningen av det. Många hade dock inte märkt det under 

en längre period. När det uppmärksammades blev det genast ett högprioriterat ärende för utskottet och bastun 

reparerades omgående. 

HA-gruppen 

Husansvariggruppen (HA-gruppen) Den arbetsgrupp, som skapades 2013, som arbetat med att uppdatera den 

dokumentation som finns för förhyrningar och även utöka handledning för Serveringsansvariga(SA) har under 

året fortsatt sitt arbete. Bl.a. har ett levande dokument kallat; SA-listan, skapats för att förenkla 

informationsflödet angående vilka som är aktiva SA och hur man får kontakt med de mellan FUO, 

Kårhusintendenten och vaktmästaren.  

Uppdatering av föreskrifter vid lokalhyra har uppdaterats och är tänkt att implementeras det kommande året. En 

brand- och SA-utbildningsdag arrangerades under hösten, därtill erbjöds utbildningen Ansvarsfull 

Alkoholservering som hölls via Solna Stad. Arbetet har inte fått högsta prioritet, men har likväl fortgått under året, 

input om förbättringsmöjligheter har inhämtats från aktiva SA, arbetet planeras slutföras under 2015 års 

verksamhetsår.  

Låssystem 

Under sommaren försökte FU samla in samtliga utgivna nycklar för att kunna inventera nycklar som finns, samt 

uppdatera låssystemet och säkerställa betalning av nyckeldepositionen. Dock bojkottades projektet delvis av 

vaktmästaren.    

Visionsarbete 

Utskottet har deltagit i styrelsens visionsarbete. 

Utomhusterrassen 

Under året kunde den nya utomhusterrassen användas fullt ut. FU köpte flera utomhusmöbler som placerades på 

terrassen för användning under lunch eller av våra hyresgäster.  

Kårhusfixardagar 

Flera regelbundna fixardagar arrangerades under året (istället för få stora fixartillställningar) med tydliga projekt.  

Revision av dryckespriser 

Vaktmästaren uppdaterade i samarbete med Max Kynning (Spritis) våra prislistor p.g.a. uppdaterade 

inköpspriser. 

Konst 

Porträtten av C. G. Santesson, Jules Åkerman och Oskar Medin har restaurerats av konservator Agneta Warlenius. 

Ett register över alla föreningens konstverk har fortsatt att byggas upp. 
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Café MF 

Under vårterminen ordnades varje vecka ett café på eftermiddags-/kvällstid i klubbvåningen. Det var en tillfällig 

arbetsgrupp som anslöts som undergrupp till utskottet, som anordnade caféet. Caféet var uppskattat bland 

besökarna. Tyvärr var besöksantalet varierande och engagemanget bland arrangörerna tröt under slutet av 

terminen. Caféverksamheten återupptogs därför inte under höstterminen. 

 

Kårlokalerna i Huddinge 

Receptionen i lokalerna i Huddinge har haft öppet 2 dagar i veckan, samt hållit extraöppet i början av terminerna. 

Lokalerna har dessutom använts flitigt som bl.a. möteslokaler för flera av de verksamma sektionerna i Huddinge.  

I och med att lokalerna i anslutning till MFs lokaler i Huddinge blev lediga togs dessa över av Friskvården för att 

byggas om till ett nytt gym. Planerna för bygget omfattade även MFs lokaler, som enligt byggplanerna skulle 

nyttjas som kontorslokaler för friskvårdsanställda samt gymreception och informell miljö.  

MF hade av KI inte delgivits informationen att planerna för gymmet skulle innefatta MFs lokaler. Inga 

studentrepresentanter hade varit delaktiga i processen eller planerna. När detta kom till MFs kännedom motsatte 

sig Föreningen dessa planer.  

 

En behovsbeskrivning utformades som tydligt stipulerade de krav MF har för sina kårlokaler av både 

arbetsmiljörättsliga och verksamhetsrelaterade skäl. Förslag på alternativa kårlokaler inkom från 

fastighetsavdelningen som inte uppfyllde kraven i behovsbeskrivningen.  

Vid årsskiftet hade ingen uppsägning av kontraktet för lokalerna inkommit. Lokalfrågan kommer fortsätta drivas 

under 2015. 

Gravplatsen 

Gravvårdare Marie Kristiansen har vårdat graven på ett föredömligt sätt. Sedvanlig ljuständning på graven samt 

fackeltåg på Alla själars dag anordnades, och ljus tändes också på Carl Tullus grav och på Westermarks gravplats. 

Planteringarna på graven har setts till kontinuerligt.   

Ljud- och ljusgruppen 

Nytt ljudsystem i puben och gasquen 

Under slutet av 2013 och fortlöpande in i 2014 har ett nytt ljud- och ljussystem installerats i pub och gasque av 

Anders Möller och Tommi Blom. Pubens ljudsystem är i det stora helt klart och fungerande i sitt nuvarande 

tillstånd. Så är även läget i gasquen, där det återstår några sista saker att fixa under 2015. Till detta hör döljande 

av kablage samt ökad användarvänlighet, även slutförande av lådan vilken huserar dyr och känslig utrustning. 

Flytt av slutsteg bakom scenen 

Under våren 2014 beslutades efter förslag av Ljud & Ljuschef att slutsteg och tillhörande el-central skulle flyttas in 

till förrådet bakom aulascenen. Detta då säkerhet samt underhåll av dessa alldeles för ofta ifrågasattes och 

behövdes bedömas/åtgärdas. Offerter togs in och arbetes genomfördes kvickt och smidigt. Detta medför minskade 

kostnader i framtiden för MF i form av inköp/service av teknik samt minskning av förlustrisk vid funktionsavbrott 

i samband med fester. I samband med detta kompletterades även uppsättningen av slutsteg i slutstegssamlingen 

vilket möjliggör maximalt utnyttjande av ljudsystemet med minimalt slitage på elektroniken. Även detta medför 

minskade långsiktiga kostnader. 
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Ersättning för Ljud och Ljustekniker 

En ersättning för ljud- och ljustekniker samt definition av uppdraget togs fram och godkändes av FU vilket ger 

ökade incitament för personer med tillräcklig kunskap att genomföra installationer och underhåll av material. 

Dessutom ska ljud- och ljusteknikerna kunna vara behjälpliga med avsyning efter/före fester och vara till stöd för 

serveringsansvariga vid användningen under fester.  

Lösning för förråd bakom aulan 

Förrådet bakom scenen i aulan har sedan NNC 2009 varit en samlingsplats för bråte och annat oönskat material 

som upphittats i kårhuset. Dessutom har förrådet huserat en flygel som sällan kommit till användning. Under året 

har förrådet städats i samband med Blåslaget, och de har givits tillstånd att börja använda förrådet som ett förråd 

för deras instrument med överenskommelse att de håller efter förrådet och ser till att det är städat och god 

ordning hålls kring el-centralen. Detta har under året fungerat friktionsfritt och både ledamöter från FU samt 

delegater från Blåslaget har funnit lösningen givande. 

Service av ljud- och ljussystem 

Service av ljud- och ljussystemen har under året genomförts. Lampor har dammats av och bytts, samt en ny 

konfiguration av ljusuppsättning har upprättats. Trasiga ljudanläggningar och högtalare har bytts ut, reparerats 

och ställts in. För att förminska slitage hålls regelbundet utbildningar för serveringsansvariga och för engagerade 

inom Programutskottet. Dessutom har alla kontakter på multikabelboxarna bytts till nya. 

 

Solvik 

Under 2014 var följande fogdar mer eller mindre aktiva:  

Daniel Holl (Fogdechef) 

Johan Hilm  

Kalle Garpvall 

Jens Andersson 

Anders Wikberg 

Henrik Lagervall  

Erik Hagman  

Erik Hellsing 

Sebastian Kull 

Johan Kriström 

Clara Brandkvist  

Rasmus Wendel Hansen 

Anna Maria Jakob 

 

Fixartillställningar 
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Fyra officiella fixartillställningar med bra uppslutning genomfördes under året: 

Fixarhelger: Vinter (15-16/2), vår (30/4-1/5) och höst (3-5/10). 

Fixarvecka 9-13/6 

Utöver detta var fogdarna under flera tillfällen i Solvik och fixade, reparerade, städade, klippte gräs osv.  

Bland annat renoverades terrassen framför fogdestugan, både fogdestugan och sovlängan målades. Två bryggor 

byggdes om och förankringen av bastubryggan samt en stig ner till bryggan fixades.   

Framtida frågor 

Under 2015 måste Sportstugunämnden jobba med en långsiktig renoveringsplan för Solvik. Framför allt 

Sovlängan visade många brister under årets renovering, flera dörrar behöver bytas ut och de flesta radiatorerna 

behöver ersättas.    

Representation 

Sportstugunämnden representerade MF som vanligt vid Årsmöte av Färjholmens Bryggintressenters Förening 

och Beatelunds Samfällighetsförening. 

Uthyrningar 

Under året hyrde 53 grupper Solvik, varav 12 kårorgan (Flix, PsyKi, Kaustika, Stroket, PHS, Fokus, IN, Blåslaget, 

Nu, Corpus, SSEK, PrU) nyttjade deras intjänade gratis hyrning. Under sommaren (juni-augusti) var Solvik 

uthyrd till 82 % av alla dagar, med 10 hel-veckors uthyrningar. Hyresintäkter översteg med cirka >165000kr även 

de mycket hög budgeterade 150000kr. Samtliga förhyrningar blev avsynade med mycket stor variation i 

städningens kvalitet, de flesta förhyrningar blev bötesfritt, 11 förhyrningar med mindre överträdelse av 

städrutinerna blev belagda med <500 kr böter. Som förut är syningsaktiviteten på Solvik mycket beroende på 

tillgängligheten till bil.   

Vattenprov 

Under sommaren skickades ett nytt vattenprov in till Al Control och vattnet bedömdes som förut “Tjänligt med 

anmärkning” p.g.a. lite höga halter av fluorid, klorid, sulfat, natrium och hög hårdhet (15dH). 

Björnlokor 

Kampen mot björnlokorna verkade under 2014 att närma sig slutet, då det var mycket mindre björnlokor än 

tidigare år. Dock behöver Sportstugunämnden även i framtiden hålla koll på situationen. 

Teddy 

Traktorn Teddy var under första halvåret ur funktion eftersom filtret efter dieseltanken var igentäppt med rost 

från tanken. Filtret och dieselslangen byttes ut och avluftningen av traktorn fungerade igen. Det installerades även 

ett nytt batteri, dock behöver elkablar ses över under 2015. Sportstugunämnden byggde även ett mobilt tak för att 

skydda traktorn från grövsta regn och snö, dock är taket för klent och på långt sikt behövs en skyddad parkering 

för traktorn.  

Skadedjur 

Som förut hade vi stort befall av skogsmöss under vintern som inte kunde åtgärdas med musfällor. Kontinuerlig 

utläggning av gift verka dock har visat framgångar.  

Ombyggd eldstad 

I början av året köpte vi en spiskassett som installerades i den dittills öppna spisen. Bygget anmälde vi till Värmdö 

kommun, genomfördes av Olaussons Kakelugnsmakeri och godkändes av skorstensfejaren från Värmdö 

sotningsdistrikten. Spiskassetten anses som en mycket bra investering, den möjliggör en snabbt och effektivt 
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uppvärmning av storstugan och genererar en stor energi besparing jämfört med den öppna spisen förut. Utöver 

detta höjer spiskassetten brandsäkerheten i storstugan och ger en angenäm värme och ljuskänsla. 

Sotning 

I samband med installationen av spiskassetten sotades eldstaden, nästa sotning ska därmed genomföras 2017. 

Ny spis i köket 

En av våra hyresgäster påpekade att spisen i köket är för långsamt om man vill laga mat åt 20+ personer och 

erbjöd delfinansiering av en ny spis. Sportstugunämnden gick med på erbjudandet och införskaffade en ny 

Electrolux EKI6051EKW (230V, energiklass A). Samtidigt rensade vi bort alla gamla kastruller/stekpannor som 

inte är Induktionslämpligt (det var dags att förnya utbudet här).  

Jordfelsbrytare 

I samband med installationen av Jordfelsbrytaren visade det sig att 3 av elementen i storstugan orsakar felström i 

systemet och löser ut jordfelsbrytaren. Dessa element togs bort och ersattes inte, eftersom de befintliga element 

hittills är tillräckligt för att hålla temperaturen vid 10 grader (när huset inte är uthyrt) och Spiskassetten 

tillsammans med de befintliga elementen räcker för att hålla huset uppvärmt under hyrestiden. En värmefläkt 

erbjöds våra hyresgäster om snabbt uppvärmning i första början av hyrestiden önskades. 

Arkivet 

Arkivet befinner sig fortfarande i Spegelsalen och har tyvärr inte kunnat ägnas så mycket uppmärksamhet som 

önskat under året. Förteckningen av arkivet har dock fortsatt långsamt. Under året tillsattes en andre arkivarie, 

Leo Ziegel, utöver Jens Andersson som är arkivarie sedan många år tillbaka. 

Nya/uppdaterade dokument 

Utskottet har under året tagit fram förslag till uppdatering av flera dokument: 

 Föreskrifter för musiklicencer och musikanvändning inom föreningen 

 Ändring av Reglemente för Doktor A.F. Regnells grundfond 

 Utkvittering av Handkassa  

 Arrangemangsrapport 

 Föreskrift om posthantering 
 

Datorer och nätverk 

Som förut gjorde Yi-Hua Zhang även under 2014 ett fantastiskt jobb som datornämnd. I början av året köptes 

flera nya datorer till personalen och en ny skrivare till Huddinge. Under hösten installerade FU ventilation till 

serverrummet för att kunna hålla ner temperaturen där.  
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Idrottsutskottet 

Idrottsutskottet har under året arbetat för att fortsätta underlätta och gynna friskvård och utövandet av 

idrottsaktiviteter vid Karolinska Institutet för att främja hälsa och socialt välmående hos medlemmarna av 

Medicinska Föreningen.  

Vi har under året haft ett tydligt fokus på att arbeta i linje med och främja MF:s internationaliseringsarbete genom 

att rikta oss i större utsträckning till utbytesstudenter och internationella doktorander. Detta både i form av 

anpassning av utskottets informationsflöde och i viss mån utbudet av idrottsaktiviteter vi erbjuder och 

kommunicerar. Att detta fått genomslag kan glädjande nog bekräftas av den ökning av intresse för vårt arbete som 

noterats från just denna grupp via mail, på infopubarna och på vår Facebooksida som varit del av denna satsning.   

Två idrottsdagar med ett antal olika aktiviteter har som sedvanligt arrangerats, däribland en fotbollsturnering på 

höstterminens idrottsdag som blev väldigt lyckad och uppskattad. 

Förutom skidresan till Romme på vårens idrottsdag anordnade vi även en skidresa till Val Thorens under 

påskveckan. Denna var väldigt lyckad och uppskattad bland de som följde med och har gjort att vi under året 

arbetat med en resa även under 2015 som då går till Tignes, med ett dubblerat antal resenärer (80 personer). 

Utöver resan till Alperna har vi för andra gången arrangerat en surfresa som veckan före höstterminen inleddes 

gick till Ericeira, Portugal. Där fick deltagarna surflektioner under en vecka. Denna resa var väldigt uppskattad 

bland deltagarna, liksom fjolårets, vilket lett till att vi börjat planera för en surfresa även 2015 som även den 

kommer gå till samma destination. 

Vi har under året fortsatt organisera idrottsaktiviteter i skrivsalen på campus Solna, tillgängliga för alla studenter 

och personal på KI. Vi har haft aktiviteter varje kväll på vardagar samt även badminton på helgen då vi under 

fjolåret köpt in badmintonnät och övrig nödvändig utrustning. Inför VT15 har vi köpt in utrustning till 

Intercrosse, en variant av lacrosse som spelas inomhus som vi introducerar som ny aktivitet till skrivsalen 

nästkommande år.  

I samband med terminsstarterna har vi även samarbetat med Mottagningsutskottet och anordnat en 

återkommande dodgeballturnerning under mottagningen under både höst- och vårtermin, vilken har varit mycket 

uppskattad från deltagare. Vi har även hållit i en Amphioxstation samt anordnat ett par idrottsliga dagar i 

samarbete med dessa.  

P3 Tournament (Pengar Piller Paragrafer) var ett nytt projekt som idrottsutskotten på Handelshögskolans i 

Stockholm Studentkår (SASSE), Medicinska Föreningen i Stockholm, Föreningen Uppsalaekonomerna, Juridiska 

Föreningen i Uppsala, Medicinska Föreningen Uppsala, Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet, 

Juridiska Föreningen Stockholm, och Odontologiska Föreningen Stockholm skulle anordna den 5-6 december i 

Fyrishovshallen i Uppsala – en idrottsturnering föreningarna emellan. Inför denna anordnade vi en 

fotbollsturnering samt en volleybollturnering. Tyvärr föll detta projekt i sista stund trots gediget arbete från vår 

sida, men de deltagande föreningarna har dragit nytta av det som gick fel i år och ämnar göra ett nytt försök 2015.  

I samarbete med Carl-Johan Sundberg har vi under året jobbat med att anordna föreläsningar inom 

idrottsmedicin för studenterna på Karolinska institutet. Sedan den ena av de drivande i frågan avslutade sina 

studier på KI i våras har projektet lagts lite på is, med förhoppning att åter tas upp nästkommande år. 

Utöver detta har vi fått in två av våra styrelsemedlemmar i FUM – undertecknad samt Leo Ziegel. Detta är ett steg 

i att skydda våra intressen på högre nivå inom MF samt få en större inblick i hur vår kår med dess utskott och 

sektioner fungerar. 

Inför 2015 har följande styrelse valts: 

Ordförande: Mathilda Lassa (vice ordförande 2014) 

Vice ordförande: Olle Thunberg 
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Sekreterare: Sara Rindborg 

Ledamot: Robin Hakimi (ordförande 2014) 

Ledamot: Emil Röckner Hedlund (ordförande 2013) 

Ledamot: Henrik Dagerskog (ordförande 2012) 

Ledamot: Heimir Norrby 

Ledamot: Frédérique Liljegren 

Ledamot: Philip Hakeberg 

Ledamot: Leo Ziegel 

Ledamot: Niklas Zilliacus 

Ledamot: Frida Jonsson 

Ledamot: Linn Bengtsson (sekreterare 2014) 

Suppleant: Jakob Osbeck 

Detta innebär att alla styrelseplatser är tillsatta - något som inte har hänt på många år och som jag ser som mycket 

positivt. Att de gamla ordförandena blivit omvalda samtidigt som vi fått in nya, engagerade medlemmar under 

årets gång kommer leda till att kompetensen behålls samtidigt som de nya kan utbildas i vår verksamhet – med 

andra ord mycket goda förutsättningar Idrottsutskottet i framtiden.  

Robin Hakimi 

Ordförande Idrottsutskottet 2014 
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Kommunikationsutskottet  

David Yang  Ordförande KomU 

Johanna Nylén  Vice ordförande KomU (avgick innan HT) 

Robert de Meijere Representant, Medicor 

Anders Möller  Representant, MF TV 

Även Medicinska Föreningens administratör har en mycket stor roll i Föreningens kommunikationsverksamhet. 

 

Syfte 

KomU har som huvuduppgift att bidra till att utveckla MFs kommunikation både internt och externt. 

Ledamöter 

Under året har KomU endast haft 2 tillsatta ledamöter i utskottet, ordförande samt vice ordförande. Flera försök 

har gjorts för att rekrytera flera, men med bristande intresse samt flera andra ärenden av större prioritet blev det 

inte några fler ledamöter. Innan sommaren meddelade vice ordförande att hon önskade avgå från sin post då hon 

skulle på utbytesstudier under höstterminen. 

Mobilappen 

KomU har haft som mål att utveckla en officiell MF-applikation och undersökte saken. Vi kom fram till att det 

skulle bli för dyrt och för mycket arbete i förhållande till nyttan utifrån den kunskap och pengar KomU hade. 

Under höstterminen kontaktade dock KI oss med anledningen att de håller på att utveckla en KI-

campusapplikation och de önskade hjälp från MF med att sprida det till studenterna, och i gengäld inkludera MF i 

appen. Samarbete fortsatte under höstterminen och en beta-app offentliggjordes där man ville testa och se efter 

hur många som använde appen hur de använde den. Personen som haft kontakt med MF från KI är Sokratis 

Nifakos. Idag finns appen i Google Play, dvs Androidplattformer. Appen är välgjord och vi är mycket glada att en 

bra app blev av. Det må vara en KI-app och inte en MF-app, men det gör inget. De håller på att göra appen 

tillgänglig för iOS (iPhone/Apple) också. 

MF på Facebook 

MF har en egen Facebook-sida där aktuella events, lediga poster etc. läggs upp och den har använts flitigt. Det är 
ett bra sätt att sprida information på samt visa vad MF har att erbjuda och vilka tillställningar som hålls på MF. 

Hemsidan 

Tidigare har man gjort en uppdatering av MFs webhemsida då den bland annat var svåranvänd. Idag efter 

konsultation med flera finns det fortfarande ett element av opedagogiskt utformade flikar och layout. Vi i KomU 

har försökt ta tag i detta, men efter diskussion fram och tillbaka och efter planering hit och dit lades det på is då 

arbetet skulle bli för stort och tiden och manskraften var för liten. Istället fokuserade vi på att se till att samtliga 

informationstexter skulle vara så uppdaterade som möjligt genom att påminna samtliga organ på MF att logga in 

och uppdatera sina texter. Flera har gjort det och KomU har även uppdaterat en del, men långt ifrån alla har tagit 

tag i det. 

Generella infon 

Under vårterminen märkte vi att det skulle varit bra om vi på något sätt informerade samtliga organ på MF om 

vad som gäller för bland annat utskick med Thalamus och vad KomU har att erbjuda vad gäller 

informationsspridning. Vi sammanställde en lista över det som är bra att känna till som aktiv MF-medlem och 

detta skickades ut via MFs intramail. Flera har tagit till sig av informationen, men ej alla. 
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Amphioxbladet - tryckeri 

Under terminsstarterna delar MF ut ”Amphioxbladet” som är ett informations-/introduktionshäfte till alla nya 

studenter. KomU har designat bladet för både VT14 och HT14 och samlat in informationen från samtliga organ 

som ska vara med i häftet.  Under året nyttjades ett nytt tryckeri (Gravity Nordic). Samarbetet har fungerat bra.  

Mottagningsutskottet, MU har bidragit med mycket information till Amphioxbladet då de har hand om den 

största delen av mottagningen av de nya studenterna. Ett samarbete sker med MU i början av varje termin då 

Amphioxbladet ska skickas ut. 

Tv-skärmarna - PLAYipp 

Vi tog kontakt med KI om det fanns möjlighet för MF att utnyttja de informationsskärmar som finns på campus 

för att kunna sprida information från kåren till studenterna. KomU har efter en del användning av skärmarna 

lyckats erhålla en egen inloggning till TV-skärmarna. Utskottet har även varit på ett par möten med en från KIs 

kommunikationsavdelning (Camilla Magnusson - Enhetschef extern kommunikation). Detta är ett framsteg i 

samarbetet mellan KI och MF. Vi har lagt upp flera bilder på skärmarna, men samtidigt har vi varit noga med att 

inte lägga upp för mycket. Tidigast 2 veckor innan ett event läggs reklambilden upp för att undvika att för många 

bilder ligger uppe. 

Thalamus  

Thalamus har haft det lite svajigt under vårterminen då vi använde det gamla systemet av listor av studenterna att 

skicka ut till. Denna lista måste man skräddarsy själv och varje termin måste den manuellt uppdateras. Detta 

gjordes av förre ordföranden då flera hade klagat på att de önskar slippa nyhetsbrev från MF. Det var ett enormt 

jobb att sammanställa denna lista och det behövs näst intill lika stort arbete att hålla den uppdaterad. Vi kom 

fram till att detta inte är hållbart och bytte därför över till det system där brevet skickas till alla studenter utefter 

originallistorna, d.v.s. den som KI uppdaterar. På detta sätt slipper man det kolossala underhållningsarbetet på 

bekostnad att det inte går att välja om man vill eller inte ha nyhetsbrevet. Klagomålen är inte många, endast ett 

tiotal maximalt. Vad som vi mer gjorde under denna period var att avskaffa möjligheten till separata utskick och 

istället helt övergå till Thalamus då flera upplevt det nästan som ”spamming” när det varit flera evenemang som 

vill ha ut informationsmail. Thalamus skickas nu ut av administratören på MF istället från KomU, men KomU har 

fortfarande hand om utskicken från samtliga MF-organ. Presidiet, standarförare och annan liknade poster kan 

skicka direkt till administratören utan at gå via KomU. Ett par enstaka har separata utskick har gjorts, d.v.s. ej via 

Thalamus, och det har varit events som verkligen berör alla och är något som flera mycket troligen kommer delta i 

- exempel på dessa är Idrottsdagen och Language@KI. 

Nazira vår administratör tog mammaledigt efter vårterminen och Sara Elg tog över tills Nazira kommer tillbaka. 

Hittills har det fungerat väl med Thalamus, men det som fortfarande kan vara ett irritationsmoment är att flera 

som skickar in texter för utskick har svår att hålla deadline och vill ha ut stora texter samt som separata utskick, 

dessa ber vi att korrigera efter vår mall innan utskick görs. 

Anslagstavlorna 

KI har flera fysiska anslagstavlor på campus Solna och dessa har vi på KomU markerat med våra (+ MFs samt 

Näringslivsutskottets) logga, och rensat dem då de var överfyllda med reklam och man inte kunde utskilja vilka 

som var aktuella eller inte, vilket gör att anslagstavlorna blir meningslösa. De ska visa aktuella händelser. Just nu 

har vi tavlor på dessa platser: 

1. Utanför dörren till MFs expedition i Solna. 

2. Innanför dörren till MFs expedition i Solna. 

3. 2 st. i korridoren i ”Hus 75”. 

4. Utanför toaletterna i huvudbyggnaden, bredvid ”Info-desk”. 

5. I restaurangen Jöns Jakob nära utgången mot Skrivsalen. 

6. En del av en större anslagstavla på Huddinge Sjukhus. 
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InfU - KomU 

Kommunikationsutskottet bytte nyligen namn från Informationsutskottet(InfU), då namnet 

Kommunikationsutskottet bättre beskriver utskottets verksamhet.  

Samarbete med OF 

MF har börjat samarbeta mera med systerföreningen Odontologiska Föreningen som har säte på Huddinge 

campus/sjukhus. KomU har i samma anda försökt att samarbeta mera med OFs InfU, men trots flera försök har 

intresset inte gått vidare. Nya försök får göras 2015. OF InfU och MF KomU har dock haft lite samarbete. MF har 

delat på sin Facebook-sida om en fest som de skulle ha och de har delat reklam för Flix. 

MF TV 

MF TV har under året varit vilande gällande produktiv verksamhet. Dock har teknisk utrustning införskaffats 

inom ramen för budget. Produktionsförslag har diskuterats med IdrU samt med NNC Handels men ej mynnat ut i 

någon produktion. Förväntas komma igång med ökad produktion nästa verksamhetsår. 

Medicor 

Medicor är Medicinska Föreningens medlemstidning och ges ut fyra gånger per år (två per termin). Den syftar till 

att inspirera och engagera medlemmarna på MF genom både innehållet men framförallt arbetet med tidningen. 

Något som vi märkt börjat ta fart på riktigt nu. Denna termin har vi fått många nya studenter som engagerat sig 

och visat intresse. Vi har även börjat med projekt för att bredda antalet personer vi når ut till. Samtidigt ligger 

fokus på att utveckla innehållet, både i form av layout och personer vi intervjuar. Det har dock fått stå tillbaka lite 

denna termin till förmån för att få tid att skapa en bättre struktur kring det administrativa för att det på så sätt ska 

bli lättare att lämna över mellan chefredaktörer i framtiden. Trots det har vi ändå lyckats hålla en hög standard på 

de två tidningar som getts ut. 

Målet för nästa termin är att skapa fler samarbeten med andra utskott inom MF och bygga upp en grund för att 

tidningen ska kunna bli lättare att sköta och kräva mindre ekonomisk stöd. Som alltid strävar vi även efter att 

förbättra innehållet och målet är även att kunna få med fler medlemmar i arbetet. Tanken är att fungera som en 

självklar länk för kommunikation både mellan medlemmarna och utåt genom olika forum.   

Annat 

Utskottet har tidigare haft kontakt med Getbulb och introducerade kontakten mellan mig och dem, men detta 

lades på is. GetBulb var med och gjorde designen på bilden i Studieblocket. 

MF har kopplat ihop sin Facebook-sida med MFs Twitterkonto för att på så sätt bredda informationsspridningen. 

Idag ställer vi oss dock tveksamma till om vi fortfarande ska koppla ihop dem, då det inte verkar tillföra större 

nytta och att det uppstått vissa bieffekter av denna synkning. Till exempel så delas alla inlägg på MFs Facebook-

sida 2 gånger. Det har oftast inte varit ett problem men när flera tiotal bilder lades upp delades dessa alla en gång 

tillseparat, vilket är ett irritationsmoment i nyhetsflödet. Det lutar åt att vi kommer koppla ifrån Twitter från 

Facebook nästa år. 

Flera gånger under året har det kommit förfrågningar till MF om vi kan dela reklam för företag, föreningar etc. 

som ej är kopplat till MF. Dessa har vi aningen hänvisat till NU eller sagt nej till med förklaringen att allt som MF 

skickar ut ska komma från MF. 

 

Jag hoppas på att nästa år blir ännu roligare och givande som 2014, samt att flera nya idéer kläcks och utvecklas 

till verklighet. Sammanfattningsvis har KomU i samarbete med många fantastiska människor åstadkommit en hel 

del detta år och hoppas på att det fortsätter så! 

David Yang 

Ordförande 2014 Kommunikationsutskottet, KomU 
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Internationella nämnden 

The International Committee has elections of the board in November each year, as it was started in November 

2012. Therefore, this annual report of the activities of the International Committee will cover everything from 

November 2013 until the end of 2014 (and just a little bit more). 

Still being a rather new committee, we are experiencing a lot of changes in our activities. Several key people that 

have been in the International Committee since its founding has left the committee and been replaced during the 

latter part of 2014.  

Our projects have grown tremendously and some new projects have been added to the International Committee 

family (see below) and a few more have been planned to start in 2015. More than before, we have also tried to 

engage the rest of Medicinska Föreningen in the process of Internationalization and have also extended our 

communication with KI, e.g. through representing in BIF and IS and through discussions with the International 

Coordinators at KI. We also had a representative in FUM. 

We have had approximately 8 Board Meetings and about 4 Project Meetings- and 4 Discussion Meetings during 

2013/2014.Added to this are hundreds of hours spent planning the different projects with different project 

groups! The International Committee has grown to become one of the largest groups at MF – and we keep 

growing!  

The project- and discussion group meetings have been become much smoother and their existence lessens the 

workload for the board and creates valuable opportunities for discussions. This helps to keep the International 

Committee dynamic, as we continue to improve our work! 

We kept working on our cooperation with Global Friends (GF) during 2014, and the different roles between GF 

and the International Committee have become much clearer. GF is to take care of events and much of the 

reception of new students, as well as the Buddy (Fadder) System for new International students. They are an 

independent, autonomous part of the International Committee with their own budget and board. 

As goes for our own goals in general, IN’s wide goal has been to “internationalize MF and KI”, a vague concept 

from time to time, but gives us flexibility in our role in MF, while still having a goal with everything we do.  

By the end of 2014, we had established a role in MF, and elected a new and enthusiastic board. In short, 2014 has 

been a great year for the International Committee!  

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

/ Kalle Garpvall, President of the International Committee 2014/2015 

Here follows some info about the different International Committee projects: 

Language@KI 

Under the watching eyes of head coordinators Marie Lundgren and Melissa Aw, Language@KI expanded to a new 

level during 2014. Two sessions were arranged: one during VT2014 and one during HT2015. During HT2015, the 

project was for the first time arranged at Huddinge campus as well!  

Several hundred foreign students attended the Swedish lessons and learnt the language from close to 100 Swedish 

students that were their teachers. The VT2014-session comprised of two-hour sessions for 8 weeks during the 

spring, and for 12 weeks during the autumn. The project was funded through different groups at KI, as well as 

with help from MF and Huddinge Campus that supplied the facilities. 

Permanent students, students or post-docs doing a project at KI and exchange students were the big groups of 

students that learnt Swedish through Language@KI! 
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In a questionnaire sent out to the students regarding HT2015, 81% claimed they would do Language@KI again 

and 88% would recommend Language@KI to their friends. 

Planning for the new projects, Language Café and the Tandem Project were also done during 2014.    

Twinning 

We arranged a 1-week exchange to Heidelberg, and also hosted a group of German students for one week in 

Stockholm. The goal was to give the participants a taste of what a semester-long exchange could be like in the 

future. The participants visited the universities and hospitals during the days for workshops, lectures and tours 

and spent the evening doing different social- and cultural activities. In total, 9 Swedish students and 13 German 

students took part. The project held its budget, largely thanks to some external funding from Karolinska 

Institutet. The participants were all very satisfied with the project, and several expressed a wish to go on a longer 

exchange in the future. A second twinning project to Izmir during 2015 is currently being planned! 

Coffee Hour 

Coffee Hour have kept filling the cravings for ‘fika’ for students at KI Solna, every Thursday during 2014. As the 

sessions are usually run by 2-3 students, a big group have become engaged in MF activities during the year. Coffee 

Hour is usually well-attended, attracting 40-50 persons every week. They started offering different themed ‘fika’ 

during the year, and also got a … regarding different activities offered during the ‘fika’!  

Social Dans 

After last year’s success, the MF Social Dans project was launched once again during this 2014 at MF. Organized 

solely by volunteers, the concept is to offer free dance classes to students and KI-affiliated individuals on a regular 

basis, in order to promote student socialization in a fun, but also culturally rich, environment. We managed to 

keep the two couples who taught Salsa (both Cuban and L.A. style) and Bachata last semester for free: Tito & 

Esther from KTH, and Ferdi & Astrid from KI. We also have experienced students to help out, namely, Daniel, 

Tuna, Zivile and Mariam. In general, the idea has become very popular among the participants, who show keen 

interest and support for the project.  We have approximately 60-100 students every week, taking into account all 

dance styles and levels. While most participants are students, PhDs and collaborators from KI, we still attract a 

sizeable amount of students from other universities (KTH, SU). 

Fun with Colours 

Shahul Hameed, unofficial IN board member, arranged Holi (Indian Colour festival) together with some friends in 

May 2014! Approximately 225 KI students & researchers showed up and threw bags with coloured powder at each 

other outside of Jönsan to the captivating smell of barbequed hamburgers & hot dogs for the following BBQ. Team 

orange/red colour bags won an overwhelming victory that will echo throughout history, crushing team 

blue/green. Great initiative, great event! Sponsored by Global Friends and CMB lab. 

 

Welcoming day ht 2014 

We arranged a pub with some games, food and the possibility of buying drinks at the bar in the gasque. 

Approximately 50-60 International students showed up and it was much appreciated! 

International debate 

In April 2014, we organized a British Parliamentary style debate regarding the importance of internationalization 

in Sweden. We had a diverse mixture of people with great merits in debating combined with people who were 

generally interested or involved in the subject participating in the debate.  

KI Climb 

During most of 2014, we organized weekly indoor wall climbing for people interested to try out this sport or to 

find climbing partners. For those new to the sport, there was introduction and climbing sessions with experience 

climbers. Sponsored by Global Friends! Idrottsutskottet will take over the project for 2015!  

Global Friends 

See their own ’Verksamhetsberättelse’ for more info! 
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Kulturutskottet 

Verksamhetsberättelse har ej inkommit.  
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Likabehandlingsnämnden 

Skriven av: Anna-Theresia Ekman, ordförande Likabehandlingsnämnden med stöd av nämndens ledamöter och 

ständigt adjungerade. 

2014 har varit ett viktigt år för Likabehandlingsnämnden (LBN). Vi har kämpat för att hitta vår roll på kåren och 

för att skapa en struktur för fortsatt arbete under 2015. Specifika aktiviteter står beskrivna nedan. 

Det är med förväntan vi ser mot 2015! 

Interna möten och engagemang inom MF 

Vi har haft 9 protokollförda nämndmöten. Två av dessa har varit middagsmöten, där nämndens ledamöter fått 

möjlighet att lära känna varandra bättre. Vi har även haft möten med MFs ordförande och vice. Ordförande, 

studerandeombudsmannen, samt med MFs kassör och ordförande för förvaltningsutskottet. 

Vi har haft två möten med IFMSA, Kärleksakuten, Queerolinska och Intersektionen i syfte att samordna arbetet 

med Likabehandling inom kåren. Vi har även skapat en struktur för att följa upp detta under våren. Vi har också 

bjudit in andra kårorgan till djupare samarbete med Likabehandlingsnämnden. Vi har deltagit aktivt i arbetet 

med MFs nya vision genom de forum som styrelsen skapat, till exempel visionsdagen HT – 14. 

Vi har sett över nämndens stadgar och arbetat med rekrytering av ledamöter till nämnden. 

Externa möten, inklusive SSCO-möten 

Likabehandlingsnämnden representerar Medicinska Föreningen i SSCO:s samverkansgrupp för likabehandling. 

Denna inkluderar de flesta av Stockholms stora universitet/högskolor. Vi bidrar till arbetet genom att aktivt delta i 

möten och är öppna för djupare samarbete. Vi har även haft möte med handläggare för KI:s råd för lika villkor. 

Kontakt med studenter 

Vi deltog på info-puben VT -14. Vi har även fört dialog med mottagningsutskottet och ser fram emot att delta igen 

VT – 15. VI har uppdaterat vår information på hemsidan.  

Fokusfrågor 

Under VT – 14 låg fokus på tillgänglighet av kårens lokaler. VI fördjupade oss också i vilka initiativ som redan är 

aktiva på kåren och på Karolinska Institutet, samt vad dessa fokuserar på. Möten med dessa finns beskrivna ovan. 

Vidare fokuserade vi på möjligheter till samarbeten med andra kårorgan och att skapa ett större evenemang. Detta 

gick under arbetsnamnet Heteroveckan.  
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Mottagningsutskottet 

Om Mottagningsutskottet 

Mottagningsutskottet är ett utskott inom Medicinska Föreningen som arbetar med välkomnandet av de nya 

studenterna varje termin. Varje terminsstart anordnar vi under tre veckor aktiviteter som riktar sig till samtliga 

nyantagna studenter inom alla program och kurser på Karolinska Institutet. Detta för att vi vill ge alla studenter 

möjlighet till att lära känna nya och äldre kurskamrater samt öka interaktionen mellan studenter på olika 

program. På detta sätt hoppas vi både kunna ge studenterna ett bra välkomnande och en inblick i vad kåren har 

att erbjuda som förhoppningsvis uppmuntrar till framtida kårengagemang. 

 Verksamhetsutveckling och resultat 

Nedan redovisas våra resultat och framgångar det senaste året utifrån de målsättningar som redogjordes för i 

verksamhetsplanen för 2014.  

Funktionärer och styrelse 

Rekrytering av funktionärer 

I anordnandet av Mottagningen har vi tidigare varit begränsade i antalet engagerade inom utskottet. Eftersom det 

i genomförandet av varje aktivitet även krävs informationsspridning och förberedelser är vi beroende av att 

många engagerar sig. Detta år har vi därför lagt mer fokus på att rekrytera nya funktionärer. För att göra detta har 

vi: 

- Ökat informationsspridningen om hur man kan engagera sig och ökat antalet informationsträffar 

- Uppmuntrat individer till att engagera sig och sedan stanna kvar genom att försöka skapa en 

sammanhållning inom utskottet. Detta genom att bland annat starta upp aktiviteter som bara riktar sig 

till individer inom utskottet, så som middagar och ”glöggmys”. 

- Jobbat på att vara mer aktiva i utskottets facebookgrupp. Här även förenklat och strukturerat upp 

systemet för hur man anmäler sig som funktionär till Mottagningen. 

- Startat upp arbetsgrupper för varje Mottagningsaktivitet där de som vill engagera sig i planerandet av en 

aktivitet kan engagera sig. I varje ansvarsgrupp sitter en styrelsemedlem som följer gruppens arbete och 

återkopplar till styrelsen. 

Detta har resulterat i att en mängd nya funktionärer har engagerat sig och vi har i år varit fler än vi någonsin varit 

tidigare. Vår förhoppning är att detta är en trend som fortsätter.  

Samordning inom styrelsen 

För att kunna hantera fler funktionärer och aktiviteter har arbetet inom styrelsen effektiviserats. Vi har därför 

infört ansvarsområden och arbetsgrupper för de olika aktiviteterna. Varje styrelsemedlem är ansvarig för en 

arbetsgrupp med funktionärer som arbetar med en av Mottagningsaktiviteterna. I övrig har styrelsemedlemmarna 

ansvar för kontakt med ett eller flera utskott samt ett ansvar inom styrelsearbetet så som sekreterare, 

materialansvarig, lokalansvarig osv.  
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Våra aktiviteter 

Införandet av Mottagningsdagen 

Vi har länge haft målsättningen att införa en aktivitet den första eftermiddagen efter terminsstart. Då 

läkarstudenterna, som utgör mer än majoriteten av de studenter som kommer på våra aktiviteter, dock vanligtvis 

åker iväg på kollo denna eftermiddag har det varit svårt att få någon uppslutning på denna eftermiddag. Efter att 

KI infört en gemensam Välkomstdag har dock Mottagningsdagen blivit en möjlighet. Denna termin införde vi en 

Mottagningsdag i kårhuset där samtliga nya studenter samlades och fick möjlighet till en riktigt bra första dag på 

terminen tillsammans med kåren. Dagen har varit lyckad och vår plan är att fortsätta med denna i framtiden. Vi 

hoppas att studenterna på detta sätt får en bra start från första stund en snar kontakt med kåren.  

Utveckling av Mottagningsaktiviteterna 

Under året har vi både infört nya aktiviteter och strukit gamla. Vi har bland annat infört en kväll med American 

BBQ på höstterminen samt arbetat om konceptet med stadsvandringen. Utöver detta höll vi i höstas en 

Amphioxdag och sittning med fler nya studenter än någonsin tidigare. Även aktiviteter såsom brunchen, 

PreAmphiox Games, temasittningen och barrundorna har strukturerats upp för att kunna ta emot fler deltagare. 

Alla dessa aktiviteter lyckade koncept som vi kommer att fortsätta ha kvar i Mottagningsschemat och förbättrar i 

enskilda arbetsgrupper inför varje termin.  

PR och information 

För att nå ut till så många av de nya studenterna som möjligt så tidigt som möjligt har vi strukturerat upp vår 

informationsspridning. Vi har startat upp en hemsida (Mottagningsutskottet.se), som vi kontinuerligt uppdaterar 

med ny information. Utöver detta har vi skickat ut välkomstmail till de nya studenterna samt samordnat med 

kommunikationsutskottet och övriga utskott för att sammanställa ett komplett mottagningsschema till 

Amphioxbladet. På Facebook startar vi nu varje termin en grupp ”Officiella gruppen för nyantagna på Karolinska 

institutet VT/HTXX” samt koordinerar med de olika sektionerna så att vi får kontakt med de programspecifika 

grupperna för nyantagna studenter. Vid informationsspridning kan vi på detta sätt vara konsekventa med att 

försöka nå alla program. I slutet av året har vi även haft som mål att all informationsspridning sker på både 

engelska och svenska.  

Samordning och samarbete med andra delar av MF 

Ökat samarbete mellan sektioner och kollostyrelser 

Vi har som långsiktigt mål att öka samarbetet mellan de olika sektionerna i samordnandet av gemensamma 

välkomstaktiviteter. Eftersom vissa sektioner/kollon har enskilda mottagningar som riktar sig till nyantagna 

studenter inom deras program handlar detta arbete dels om att samordna så att aktiviteter inte krockar samt 

uppmuntra sektionerna att engagera sig i Mottagningen. Detta år har vi därför arbetat för att utveckla en kontakt 

och ett samtal med samtliga sektioner och kollostyrelser. De får på detta sätt insikt i vad vi gör och vi har 

möjlighet att använda oss av dem för att sprida information om Mottagningen och kåren till sina studenter.                                           

Ökat samarbete mellan utskotten 

Vår målsättning är att Mottagningsveckorna inte bara ska bestå av mottagningsaktiviter som anordnas av 

Mottagningsutskottet, utan att alla utskott, föreningar och sektioner ska inkluderas. Vi har därför uppmuntrat alla 

föreningar och utskott att hålla en introaktivitet under Mottagningsveckorna som vi sedan gör reklam för i 

Schemat och på vår hemsida. Dessutom bjuder vi in samtliga utskott/föreningar till att medverka på våra 

aktiviteter, framför allt bjuds de in till Mottagningsdagen och Infopuben. Framför allt har vi i slutet av detta år 

fokuserat på ökat samarbete med Global Friends för att även inkludera internationella studenter i Mottagningen. 

På detta sätt hoppas vi kunna öka samarbetet mellan de olika utskotten på MF samtidigt som de nya studenterna 

får en möjlighet till inblick i allt vad kåren har att erbjuda.  

Mottagningsutskottet 2015-02-09 
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Angelica Joelsson, vice ordförande 
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Näringslivsutskottet 

Members 

President  Malin Gregorsson 

Vice president   Stefania Basogianni 

Secretary  Mimmi Mononen 

Financiell manager Sebastian Kull 

Event manager  Sandra Weisse 

CR managers  Elin Eriksson 

  Carolin Dreyer 

Marketing- and  Nicole Hanzon (Vt14) 

communication manager Wintana Woldemariam (ht 14) 

Throughout the year the committee have also had 2-10 members that in different degrees and levels of 

commitment have contributed to activities arranged by the committee. 

Meetings 

Board meetings have been held every second week, meetings open to all committee members have been held every 

third or fourth week. During summer and Christmas holidays there have been no meetings. The committee also 

held two kick-off meetings during the year, one in spring and one in fall. In an attempt to create a more informal 

way to meet the members of the business committee we have created ABC- after business committee. This means 

that we together after the meetings go out and have a drink. 

Committee activity during 2014 

In the beginning of the year the new board decided to implement a new form of control in the board. It was 

decided that the board would be responsible for organizing committee activities and making big decisions about 

the board. This also was the reason to why the board now have two types of meeting, board and committee. 

During the committee meetings the aim was to inform committee members about these decisions and arrange 

work groups. 

Events during 2014 

The committee took part in reception week activities like the infopub as well as arranging info meetings for new 

members. We also were active during the welcoming day during the fall semester. The goal with these activities 

was to market the committee to the new students. 

CV-event 

In a collaboration with academic works we arrange a CV evening where students could come and get help with 

their CV before graduating or to apply to summer jobs. The event took place in the end of spring semester to time 

to when students apply for jobs. It was not very well received by students and few participated in the event. The 

event was marketed well on our medias. The reason for the low numbers of participators was thought to depend 

on that an event from another committee in MF was planned the same day and that the students had not 

expressed a certain need for this type of event.   
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Extra job-event 

Several companies had been in contact with us requesting to come and promote themselves and their job openings 

at KI. Since there are no clear rule existing on the use of KI property to bring in paying customers a joint event for 

all these companies where held at MF. A mix of both national and international students participated in the 

mingle event. After analysing the evaluation forms of the event the following conclusions where made: 

 Marketing needs to be more precise in the future, a lot of international students participated but few 

companies could offer them a job because of requirements in language skills 

 The companies left before the time was up, but most would come back to a similar event in the future 

 The companies could have been greeted better from the committee, some felt they did not get proper 

information about the facilities that were available for them. 

Self-leadership/Global leadership 

These two event where arrange in collaboration with Harvard undergraduate women in business that had elected 

KI-students to join their organization. During these events external lecturers and minglers were invited. The 

organizing group had also arranged goodie bags to the participants. Both events where well visited and both 

visitors and external lecturers and minglers felt that the events was well organized. 

CHaSE - Careers in Health and Science Expo 

In November our biggest event took place. An interactive and innovative career fair aiming to widen students’ 

opportunities for their future careers. This project was arranged with close collaboration with the presidium of 

MF. Together with vice president of MF goals were set for the event. The board managed the recruitment of the 

project leader as well as project team members. In addition it was project owner throughout the project, meaning 

taking responsibility to guide and manage the project team so they fulfilled the established goals. In addition the 

board helped out with recruiting volunteers for the day of the event. Evaluation of the event have made these key 

findings: 

Better collaboration with KI is needed, the students need to be given the day off, or be scheduled to participate in 

the event. Many companies were disappointed because of the lack of medical student, especially nurses. 

 The project team should be smaller to make decision-making faster and smoother.  

 The project team should be better at using volunteers throughout the year. 

 The NU board and the project team should have joint meetings scheduled to facilitate better support and 

information sharing between the two groups. 

 The project team needs to be recruited so that they can start work a year ahead of the event taking place. 

 The finances of the event (budget, resources and expected results) should be better explained and more 

thoroughly managed during the project. 

 For coming event better collaboration needs to be done with the other organs of MF. 

After the event was completed the board also arranged a thank-you “sittning” for the project team to thank them 

for all the hard work that they have put into the event during the year. 

Alumni event 

During December an alumni event was planned to take place with the aim to bring some alumni of the global 

masters to mingle with current global master studies. The event was planned in collaboration with KI alumni and 

Framtidsnätet. The event was postponed until spring semester 2015.  
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Collaborations 

As a mean to create better sustainability of the committee the board have actively worked on improving and 

established collaborations with companies external to MF and other organs within MF or KI. These collaborations 

aim to improve the products that the committee can offer for external companies, to get sponsorships, to improve 

communication within MF and to gain better understanding of what the students want and need from the 

business committee. 

Marketing 

We have during the year worked actively on improving our marketing opportunities, however restrictions have 

been made in marketing through thalamus and sending emails to all students. A Facebook page was created and 

we have worked a lot on improving the information we share through the page. Other media like YouTube have 

also taken place and for coming year work with these platforms is recommended to continue. During the spring 

semester there were many discussions about creating a NU web page. This was later put on hold and it was 

decided that the focus should instead be on improving the current MF page, and NU information on that. 

Other activities 

A lot of efforts have been made from the board to establish routines and create documents that will help the 

coming boars with its work. The product portfolio have been updated, newsletters have been sent out to our 

external collaborators, information and checklists for creating events have been made to name a few things. 

By the end of the year focus was on recruiting new board members. Recruitment of Chase 2015 team members 

were put on hold until the new board have started since the initial recruitment effort only receive one applicant. 

Malin Gregorsson 

President NU 2014 
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Programutskottet 

Medlemmar  VT-14  HT-14 

Ordförande  Petra Svensson  Petra Svensson 

Vice Ordförande Anders Möller  Anders Möller 

Spritchef  Max Kynning  Max Kynning 

Ekonomichef  Stina Sellberg  Stina Sellberg 

Materialchef  Jessica Härtell  Jessica Härtell 

Marskalksföräldrar Pontus Dannberg Erik Edholm 

  Rrezarta Rama  Pontus Dannberg 

 

Källarmästare  Christian Papatziamos Hjelle Christian Papatziamos Hjelle  

Propagandaminister Anna Wadman  Anna Wadman/Sara Källmark 

Ljus & Ljus  Anders Möller  Ander Möller 

Bastuchef  Vakant  Sara Aaltonen 

Ceremoniminister Matilda Kjellander/  Jon Westman 

Ebba Detlofson  

 

PrU Styrelseledamöter Jessica Härtell  Jessica Härtell 

  Maria Lundin  Pontus Dannberg 

PrU Styrelsesuppleanter Anastacia Belovskaja Anastacia Belovskaja 

  Rrezarta Rama  Severin Lindskog 

 

Övriga av PrUs medlemmar/Marskalkar (Under hela eller delar av året) 

 

  Johan Wallin  Henrik Lagervall 

  Jacob Berefelt  Markus Österblad 

  Jesper Johansson Heida Kristin Ragnarsdottir 

  Fredrik Björkman Mikael Yang 

  Gabriell Agrell  Helena Hägglöf 

  Ian Olson  Johan Wester 

  Tom Wiiand  Linnea Dalman 

  Selin Safer Demibüker Cecilia Landberg 

  Nora Bergfeldt  Gustaf Larsson Regnström 

  Charlie Gong  Lovisa Lindmark 

  Iris Peña Arriarán 

 

Standardförande Johan Hilm  Johan Hilm 

Värd  Wiktor Södersten Wiktor Södersten 

Värdinna  Sofia Winroth  Milagros Llenas 
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Möten 

Under 2014 har Programutskottet haft månadsmöten med hela PrU en gång per månad. Ungefär en gång mellan 

månadsmöte hade vi även styrelsemöte med PrUs valda styrelse. Uppehåll för båda under sommar- och 

vinterledigheten. 

 

Nytt under 2014 

Under 2014 har Programutskottet fortsatt att växa och vi har haft inval på många månadsmöten. Då 

invalsprocessen utvecklats har beslut fattats om att istället samla ihop samtliga som är redo att väljas in i utskottet 

till två invalsmöten per termin, med möjlighet att lägga till. Detta började tillämpas mot slutet av året och ska 

försöka fortsättas nästa år. 

 

Vi har efter brandutrymning på stor fest talat mycket mer om brand- och krisrutiner, och har haft många samtal 

även med våra ordningsvakter om detta. Några rutiner har upprättats, och vi tar även upp nödutgångar vid 

genomgången vi har inför varje fest.  

 

För ett bättre samarbete med ordningsvakterna har ordförande och vice ordförande haft möte med chefsvakten 

och bland annat instiftat möte mellan vakt och personal innan festerna påbörjas samt direkt efter, så att alla får 

möjlighet att ta upp problem och alla vet om vilken typ av arrangemang det är. 

 

Under året har utskottet även styrt upp inköp av hoodies med Programutskottets logga och medlemmars namn 

på. Dessa köps och betalas av medlemmar själva men ger en bra gemenskap och skyltar bra vilka vi är under 

exempelvis introduktionspubarna i början av varje termin. 

 

Pubar 

Under 2014 har utskottet haft fredagspub varje fredag med uppehåll över sommar- och vinterledigheter. Det har 

införts en ID-kontroll vid dörren när personalantalet tillåter, vilket även ger en chans för medlemmar att prata 

med ATs om PrU för att lära dem ytterligare om utskottet före inval. Det ger även en bra kontroll över att ingen 

alkohol förs ut från serveringsytan. 

 

Sista fredagen i varje månad har utskottet haft en temapub, många av dessa med förlängd öppettid till 24-01. Det 

har även gett möjlighet till samarbeten med exempelvis Queerolinska, som haft en Regnbågspub, samt med 

Quarnevalen som ordnade ritpub hos oss. 

Det uppkom även en del pubar utöver fredagspubarna, exempelvis hölls pubar inför Mottagningsutskottets två 

pubrundor i början av varje termin, samt några pubar som hölls efter tentor på förfrågan av studentgrupper. I 

början av varje termin har vi stor infopub tillsammans med Mottagningsutskottet där alla utskott har chans att 

komma och berätta om sig själva för nya studenter på Karolinska Institutet. 

Oktoberfestpuben arrangerades även i år och var som vanligt mycket uppskattat. 

 

Amphioxgasque 

Som insparksfest för varje termin hölls även i år de traditionsenliga Amphioxgasquerna, vårens 1/2 och höstens 

13/9. Som vanligt uppskattade fester där vi även stött på en del problemområden vi jobbat för att förbättra.  
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Examensefterfest 

Examensefterfesterna hålls på MF efter att KIs studenter haft sin examensmiddag på ex. Grand Hôtel. Festerna 

har utökad serveringstid till 05 och drar in väldigt mycket folk har varit fartfyllda och lyckade event för alla 

examenstagare med vänner och familj. 

 

Luciabal 

Årets Lucia föll på en lördag, vilket gav möjlighet att satsa på både sittningen och eftersläppet med utökad 

serveringstid till 05. Tillställningen var mycket krävande av personal men blev också väldigt lyckad, med många 

uppskattande ord från gästerna. 

 

Fulsittningar 

Programutskottet har även i år hållit fulsittningar efter MFs visionsdagar. Under våren hölls sittning med St. 

Patricks Day-tema, vilket blivit tradition. Höstens sittning hölls i Dia de los Muertos-tema. Sittningarna har varit 

ett bra sätt att välkomna gäster från alla olika utskott och föreningar som under dagen varit på MFs utbildnings- 

och visionsdagar.  

 

Samarbeten 

Pengar, Piller, och Paragrafer-samarbetet tillsammans med juristerna, JF KM, och ekonomerna, F.E.ST. PrU, från 

Stockholms Universitet höll även denna vår en sittning för studenter från samtliga utbildningar. Det blev ett bra 

samarbete med stora möjligheter att utvecklas och arbetet med nästa års PPP-sittning är redan igång. 

 

Vi har även samarbetat med jobbutbyten från Fysiksektionen på KTH, NF, Qmisk, m.fl. vilket var en stor fördel 

och tillgång för oss vid festanordnande när vi varit underbemannade och har även gett en bättre relation mellan 

PrU och andra kårer. 

 

Interna och externa marskalkssittningar 

Även detta år har vi hållit en intern marskalkssittning per termin, som hålls av utskottet för alla utskottets 

nuvarande, gamla och blivande medlemmar, samt alla som hjälpt oss som tack för allt arbete. Till sommaren hölls 

sittningen traditionsenligt på Solvik under PrUs Sommarsolvik-dagar i juni. 

 

Externa marskalkssittning har tyvärr inte blivit av under året, då intresset blev för litet för den planerade 

tillställningen, men planeringen är igång för att ha en marskalkssittning i vår, en overallsittning för Stockholms 

klubbmästerier. 

 

Programutskottet 2014 

2014 har varit ett utvecklande år för Programutskottet. Vi har fått upp ögonen för att tänka mer ur ett 

säkerhetsperspektiv och granska gamla rutiner för att se vad som kan förbättras, förenklas och kasseras. För en 

bättre stämning har vi börjat arbeta mer aktivt med att visa Programutskottets arbete inför och under evenemang 

på exempelvis Facebook. Vi har utvecklat vårt arbete med våra ordningsvakter genom möten och närmre kontakt 

under fester, så att alla PrUare och ATs har chans att före och efter fester kunna vädra åsikter, frågor och 

liknande, och samma möjlighet för våra vakter. Arbetet med detta kommer att fortsättas under 2015 och 

förhoppningsvis resultera i bättre kontakt mellan oss, våra ordningsvakter och våra gäster. 
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Våra medlemmar fortsätter arbeta med glöd och starkt engagemang. Jag känner fullt förtroende för att PrUs 

framtid ligger i goda händer. 

 

 

Petra Svensson 

Ordförande Programutskottet 2014 
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Stipendieprövningsnämnden 

Nämdmedlemmar: David Yang, ordförande 

  Shwan Ghaderi, ledamot 

  Louise Forlin, ledamot 

År 2014 har Stipendieprövningsnämnden tagit fram förslag till stipendiater för 3 olika stipendier; Folke Sjökvist, 

studier och studieresor. Folke Sjökvist annonserades ut i slutet av vårterminen men inga delades ut då vi ansåg att 

endast en ansökan höll måttet, men denne har erhållit stipendiet 2 tidigare år och detta togs upp i MFs styresle. 

MF styrelse tolkade stadgarna som att man endast kan erhålla stipendiet 2 år i rad varför stipendiaten ej erhöll 

någonting.  Resterande stipendier delades ut på hösterminen till flera personer. 6 st erhöll stipendium för studier 

på 6500 kr vardera och 3 st erhöll stipendiet för studieresor på 4930 kr vardera. 

Stipendieprövningsnämnden jobbar även med att försöka utveckla ansökningsblanketterna, annonseringen etc. 

för dels göra det tydligare vad som efterfrågas och på så sätt även förenkla och effektivisera arbetet i nämnden. 

Målet är att det ska finnas tillräckligt mycket och tydliga underlag för att komma fram till förslag som sedan 

skickas till MF styrelsen för det slutgiltiga beslutet. 
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Valnämnden 

Verksamhetsberättelse har ej inkommit.  
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Arbetsterapeutsektionen (Artemis) 

Verksamhetsåret i Artemis började med en rosceremoni där T6orna önskades lycka till i arbetslivet och de 

medlemmar som varit aktiva i styrelsen fick gåvor som tack för sitt engagemang. Därefter välkomnades de nya 

T1orna med information om MF, Artemis och FSAstud.  

Under våren har Artemis anordnat följande aktiviteter: 

 Påskfika anordnades i samband med info för att rekrytera nya studenter till styrelsen. Det blev 

uppskattat.  

 Var planerat att vara en föreläsning på vårterminen, men föreläsaren ställde in två gånger 

 Terminen avslutades traditionsenligt med rosceremoni för att tacka av T6orna.  Styrelsen tackade 

särskilt de som varit engagerade i styrelsen med gåvor.  

Höstterminen började med en kick-off för styrelsen där vi grillade och planerade höstens aktiviteter enligt 

följande: 

 Mottagningsdagen för Karolinska Institutet alla nya studenter där vi bjöd på information och godis. 

Studenterna fick testa på att använda en griptång och vi öppnade studenternas ögon för arbetsterapi.  

 T1orna välkomnades med info från styrelsen.  

 Första veckan på terminen anordnade styrelsen ”AT – häng” där vi bjöd på fika och snacks. 

Utbildningen, MF och FSAstud diskuterades med studenterna som till största delen var T1or. Det blev 

mycket uppskattat av studenterna som fick möjlighet att ställa sina frågor.  

 Under höstterminen hölls en mycket uppskattat lunchföreläsning om att jobba med barn inom 

psykiatrin.  

Vi avslutade kommer året med bland annat rekrytering av medlemmar, glöggfika och den sedvanliga 

rosceremonin för T6orna. 
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Audionomsektionen 

Audionomsektionen startades upp under hösten. Flera av oss som sitter i styrelsen har inte tidigare erfarenhet av 

uppdrag inom kår eller studentföreningar därför tar det tid att sätta sig in i sina uppgifter. Det vi jobbat som mest 

med denna termin är att få ut information om vad sektionen kan göra för audionomstudenterna och få 

studenterna intresserade och engagerade i sektionen. 

Vi har haft 6 st. möten under hösten. 

Ett julmingelfika anordnades den 9 december i KIs lokaler på ANA 23 (Sal 401) och var mycket uppskattat av alla 

audionomstudenter. Samtliga studenter i samtliga terminer var inbjudna. Flera studenter hade hjälpt till att baka 

och vi bjöd även på glögg, pepparkakor, kaffe, julgodis, och julmust. Lokalen var pyntad och vi spelade julmusik. 

Styrelsen hade förberett en introduktion och ett välkomnande. Därefter hade vi en julquiz som var lyckad. Alla 

deltagare var uppdelade i lag där studenterna blandades mellan terminerna. Vinnande laget fick ett litet pris. Efter 

frågesporten hade styrelsen anordnat ett bildspel som presenterade styrelsen och gav lite information om kåren.  

Vi har startat en Facebookgrupp för styrelsen och sektionen har fått en egen sida på Ping-Pong för att hålla 

studenterna informerade om vad som händer. 

Amanda Ehlin  

Ordförande Audionomsektionen 

2015-01-09 
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Biomedicinsektionen (BUS) 

Styrelsen har bestått av:  

BUS Board     

President  Tina Sayari  bus@medicinskaforeningen.se 

Vice President  Uta Hardt  uta.hardt@stud.ki.se 

Secretary  Florian Schober  florian.schober@stud.ki.se  

Programme Committees     

Biomedicine B.Sc. Sara Torstensson sara.torstensson@stud.ki.se 

Biomedicine M.Sc. Peter Solsjö  miguel.carracedo@stud.ki.se 

Bioentrepreneurship M.Sc. Erik Ferreira de Alencar erik.ferreira-de-alencar@stud.ki.se 

Toxicology M.Sc. Armin Hadzic  armin.hadzic@stud.ki.se  

BIONK     

Representative 1 Iris Müller  iris.muller@stud.ki.se 

Representative 2 Sanna Edwin  sanna.edwin@stud.ki.se 

Studen Welfare Committee    

Representative   Johanna Frost Nylén johanna.nylen@stud.ki.se  

MF Committee     

Union Council FUM Marie Lundgren  marie.lundgren.2@stud.ki.se  

National Organizations     

BRO Representative Tina Sayari  tina.sayari@gmail.com 

Under året 2014 har biomedicinsektionen jobbat aktivt för att ännu mer expandera sektionen, sett till så att 

information flöt bra mellan representanterna i sektionen samt studenterna sektionen representerar och till sist 

jobbat med att internationalisera kandidatprogrammet.  

1. Expandera sektionen med mer medlemmar 

Målet var att locka mycket mer medlemmar, att få mer studenter att vilja vara delaktiga i sektionen. Detta 

lyckades vi med då det fanns stort intresse från många studenter att bli invalda som officiella positioner i 

sektionen samt att under våra möten hade vi både alla representanter i sektionen närvarande samt studenter som 

kom av intresse och delade sina tankar och idéer kring sektionens utvecklande. Sektionen har blivit en väl 

fungerande verksamhet med många delaktiga studenter. 

2. Anordna mer aktiviteter 

Det var viktigt för sektionen att ordna en bra samhörighet mellan studenterna oavsett vilket program man går på 

(master eller kandidat).  En av de viktigaste delarna var att välkomna de internationella studenterna nu när de 

också har blivit fler i och med kandidatprogrammets internationalisering.  
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1. Biomedical International Dinner  

En internationell middag anordnades i gasquen i kårhuset den 17 oktober där alla studenter från 

kandidatprogrammet och masterprogrammen var inbjudna. Syftet var att man skulle ta med sig mat från sin egen 

matkultur och på så sätt lära känna varandra. Det var väldigt lyckat med nästan 70 personer som närvarande 

under kvällen där det var blandat med svenska studenter och internationella. 

Under året anordnades det mycket aktiviteter från självaste studenterna då det var en stor halloweenfest på 

Solvik. Alla studenter inom kandidatprogrammet och masterprogrammen var inbjudna och där kunde många lära 

känna varandra.  

2. Framtidsnätet - mentorskapsprogram 

Utöver sociala evenemang sponsrar sektionen ett mentorskapsprogram kallad för Framtidsnätet.  Framtidsnätet 

är ett mentorskapsprogram som riktar sig till studenter från Karolinska Institutet. Mer specifikt vänder de sig till 

studenter som går sista året av kandidatprogrammet i biomedicin samt till alla studenter vid de tre internationella 

mastersprogrammen i bioentreprenörskap, biomedicin och toxikologi. Framtidsnätets mål och vision är att 

deltagande studenter ska få närmare kontakt med arbetslivet och personlig guidning i form av en mentor som kan 

vägleda och inspirera inför framtida karriärval.  

3. Biomedicin – Internationaliserat  

Från och höstterminen 2014 blev kandidatprogrammet i biomedicin ett internationellt program med 

inkommande studenter världen över. I och med detta anpassades bland annat kollot för dessa studenter då allt 

givetvis var på engelska samt att man försökte sätta de i grupper med blandat av svenska och internationella 

studenter för att känna sig mer välkomna. Programnämnden har jobbat stenhårt med att hålla utbildningen och 

programmet på samma kvalitetsnivå bland annat genom att ta mer hänsyn till studenternas åsikter och input i det 

hela. Alla möten under året har skett på engelska både inom styrelsen samt resten av kommittéerna i sektionen.   

Sammanfattningsvis kan man säga att sektionen har jobbat hårt och uppfyllt dess visioner man satte upp under  

Tina Sayari 

Ordförande Biomedicinsektionen 

2014-01 – 20 till 2014 – 12 -20 
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Biomedicinska analytikersektionen (BAS) 

Ordförande Hjalmar Sköldström VT-14, Olov Granström HT-14 

Vice ordförande Jennie Sporre VT-14, Charlotta Åström HT-14 

Sekreterare Jennie Sporre VT- 14, Uppgiften delades på av ledamöterna HT- 14 

Kassör Charlotta Åström VT & HT- 14  

Aktivitetsansvarig Iza van der Brugghen VT- 14,  

Representanter 14:  

PN VT14: Ordinarie: Hjalmar Sköldström & Jasmin Barimani, Suppleanter: Jennie Sporre & Jenny Holmberg 

PN HT14: Ordinarie: Charlotta Åström & Amir Saaid, Suppleanter: Olov Granström & Denise Emas 

PR VT14: Ordinarie: Linda Storbjörk & Jasmin Barimani, Suppleanter: Natalie Niklasson 

PR HT14: Ordinarie: Anneli Johansson & Priscilla Törnblom 

BINC VT14: Natalie Niklasson HT14: Natalie Niklasson, Robert Lindgren och Priscilla Törnblom 

Studiesociala kommittén: Hjalmar Sköldström 

Övriga Ledamöter VT-14: Theodor Pipping, Sam Dysting, Iza van der Brugghen, Olov Granström, Kimmy 

Forsén, Andrea Montano Montes, Linda Storbjörk, Charlotta Åström, Hidaya Abdulrahim, Jenny Holmberg, 

Jasmin Barimani, Natalie Niklasson, Alma Lidman Bring, Anna Tiljander, Terese Nehro, Tim Erling, Felicia 

Hamerslag, Vivian Wong, Maria Fagerlind, Ida Johansson, Beatrice Zappenfelt, David Hofflin. 

Övriga Ledamöter HT-14: Daniel Wessman, Anna Arbman, Nikolina Derikonja, Nelson Issak, Andrea 

Montano Montes, Sandra Hermansson Panna, Hanna Hedberg, David Hofflin. 

Verksamhet 

Året började med att BAS internationella aktivistgrupp påbörjade sitt arbete och mötte upp studenter från 

Portugal. Ett arbete med att skapa bättre kontakter mellan studenterna på programmet och inresande studenter 

påbörjades således. I februari arrangerades en inspirationsdag där alla studenter på programmet bjöds in för att 

lyssna på inspirerande personer från arbetslivet. Studenterna fick lyssna bland annat på Biomedicinska analytiker 

som från Unilabs, LNP och inom forskningen vid KI, med flera. 

Under mars stängdes Biomedicinska analytikerstudenternas blogg ned. Detta då den inte fåtts att fungera 

tillfredställande. Arbetet med att ta fram en öppen Facebook-sida eller Twitterkonto som kunde ersätta denna 

påbörjades istället, för att ha ett redskap i informationsspridningen om programmet. I slutet av mars höll BAS, i 

samarbete med programmet, ett öppet hus. Där fanns möjlighet för intresserade att få reda på mer om 

programmet och de olika inriktningarna. Slutligen blev det i mars genom arbete från BAS och kansliet vid 

programmet möjligt för studenterna att via mail sicka in anmälan till omtentamen. 

I april stängdes det lilla icke vinstdrivande caféet som fanns vid lunchrummet tills vidare. Detta då pengar och 

varor försvunnit i för stora mängder, vilket ledde till att caféet gick minus istället för ”break-even”. 

När terminen började komma till sitt slut avslutades terminen med en picknic för alla på programmet i 

Rålambshovsparken och för de BAS-aktiva även en Bowlingkväll. 

I juni tillsattes Olov Granström som ny ordförande och Charlotta Åström till vice ordförande. Under september 

samma period tillsattes flera nya personer på förtroendeuppdrag. Dessa utgjordes av Charlotta Åström och Amir 

Saaid som ordinarie i PN och som suppleanter Olov Granström och Denise Emas. Som ordinarie representanter i 
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PR valdes Anneli Johansson och Priscilla Törnblom. Natalie Niklasson, Robert Lindgren och Priscilla Törnblom 

som representanter i BINC. 

I september anordnades en rundvandring för nya studenter och tre möten i sektionen. Aktiviteten har i övrig varit 

låg inom sektionen hösten 2014, och en nystart vid VT15 planeras.  

Medlemmar 

Sektionens medlemmar består av samtliga studenter inskriva på biomedicinska analytikerprogrammet. 

Möten 

Styrelsen har träffats 4 gånger under vårterminen och 3 gånger på höstterminen. 

Slutord  

Under våren tillhörde BAS en av de mer aktiva sektionerna vid kåren. Mycket tid och kraft lades ned på 

studiebevakningen och evenemangen hamnade lite i skymundan. Tyvärr var rekryteringen av nya aktiva till BAS 

inte optimal och de nya studenter som engagerade sig blev för få. Men i slutet av läsåret togs nya tag, bland annat 

från äldrekursare och en ny aktiv period för 2015 verkar möjlig. 
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Doktorandsektionen (DSA) 

Executive Summary 

The Doctoral Students’ Association (DSA) aims to promote the situation for doctoral students at Karolinska 

Institutet (KI) as regards supervision, education, salary, work environment and other important aspects. During 

2014, the work was conducted through four different workgroups: Future Career, Intellectual and Scientific 

Environment, Clinical PhD’s and Information and Communications. Although the board decided to have a main 

focus on Future Career, all workgroups managed to maintain a rather high activity involving many people both 

within and outside the DSA board. 

It is most welcoming when people from outside the board gets involved as the workload becomes more even. This 

makes the workgroups more powerful. 2014 has been a proof of this statement. A joint career event, an 

interdisciplinary scientific seminar and an after-work gathering for clinical PhD’s were all excellent events, 

organized by very engaged people in respective workgroup. The fact that participation rates exceeded the 

expectations in these events should be seen as an indication of people’s appreciation and DSA’s success during the 

year.  

The board has actively worked and maintained a high representation in boards and committees within KI and 

continued working to get closer to the rest of Medicinska Föreningen (MF). Previous years, the board has also 

been active both national and internationally. This was however relatively reduced this year. Instead, more focus 

has been put on neighbouring organizations including the Unions and the Post-Doc Association. 

2014 has also been rather eventful in KI as well. For instance a new strategic document, the “Strategy 2018”, was 

pushed through. DSA participated in the development thought the process. Taking part in executing this strategy 

is something to look forward to, especially if it is managed in the same exemplary way as the development of the 

strategy itself. 

Arash Hellysaz | Chairman 

Board Members 

In the beginning of the year, the board had a vacant position. Later in April, Amir Nematollahi Mahani was 

elected into the board. During the autumn semester Deniz Özata, who was elected secretary, had to go abroad for 

his research and therefore resigned from the post. Fei Yang was subsequently elected and was the active secretary 

for the remaining of the year. 

All the DSA board members are presented below. 

Arash Hellysaz (Neuro), Chairperson 

Hugo Zeberg (Neuro), Vice chairperson 

Deniz Özata (OnkPat), Secretary [January – June] 

Fei Yang (MEB), Secretary [July – December] 

Yuan Xu (CLINTEC), Treasurer 

Ranjita Dutta Roy (MedS), Ordinary board member 

Håkan Nero (NVS), Ordinary board member 

Arnika Wagner (MTC), Ordinary board member 

Javad Jafari (LIME), Ordinary board member 
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Susanna Bächle (MedH), Ordinary board member 

Amir Nematollahi Mahani (LabMed), Ordinary board member 

Board Meetings 

The board had in total nine ordinary meetings (27/2, 26/3, 29/4, 27/5, 14/8, 25/9, 9/10, 23/10, 18/12) and a 

general annual meeting (6/11) held between 17:30 and 19:30 in the MF Expedition, Solna. The first meeting in 

October (9/10) was dedicated to discuss the MF vision. 

A quorum was not present at the October and December meetings, and no decisions could therefore be taken on 

those occasions. The information and discussion points in the October meeting was proceeded according to the 

agenda. In December however, the agenda was bypassed and an open discussion session, where all thoughts and 

ideas could be discussed freely, was held off the records. 

Workgroups 

In 2014, there were four active workgroups: 

 Workgroup for Future Career 

 Workgroup for Intellectual and Scientific Environment 

 Workgroup for Clinical PhD’s 

 Workgroup for Information and Communications 

Future Career was decided to be the focus of the year. The Workgroups for International Affairs and the 

Workgroup for Social Activities from the previous year were initially dormant and later discontinued due lack of 

activity. Although there was some efforts at the end of the year to revitalize the Workgroup for Social Activities by 

organizing a PhD Pub once a month, the timeframe did not allow for such activities. Hopefully, this will be 

executed in the future. 

Below, each active workgroup is described in regard to management, aims, tasks and activities.  

Workgroup for Future Career 

The primary aim of this workgroup was to inspire doctoral student at KI and provide information on how to 

pursue a future career. 

The workgroup was coordinated by Fei Yang. 

Tasks 

 Establish collaboration with the Union, KI Career Service, the PhD club, the Post-Doc Association and 

other groups/bodies at KI with the same goal of helping PhD students for their future career. 

 Provide information about carrier pathways and possibilities within academia as well as outside 

academia. 

  (Co-)organize events on relevant topics. 

Activities 

Contact was established with KI Career Service, where Fei has acted as a moderator in their Carer Insights II 

program. That included help organizing events where invited speakers from both academia and the industry 

would give speeches. 
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A joint after-work career event was also organized together with the Post-Doc Association, where successful 

people with a doctoral degree from the industry, mostly from KI, would talk about their own carrier path after 

graduation. The event was much appreciated and many post-docs and doctoral students participated. The 

collaboration was a success and more similar events should be organized in the future. 

The CHaSE career fair organized in partnership with Medicinska Föreningen (MF) and Karolinska Institute was 

held in November at Aula Medica. On several occasions, the board discussed how to be more involved, but could 

not find an obvious way. DSA was therefore absent. Nevertheless, DSA is very positive to the fair, and should 

investigate how to be more active in the future. 

Workgroup for Intellectual and Scientific Environment 

The workgroup aims to improve the intellectual situation at Karolinska Institutet. 

The workgroup is coordinated by Hugo Zeberg. 

Tasks 

 Organize inspiring seminars with a broad general interest. 

 Influence boards and committees at Karolinska Institutet to take an academic perspective wherever 

possible. 

 Promote a more scientific climate on campus. 

Activities 

An increased momentum was a fact for this workgroup as it engaged most of the DSA board members as well as 

doctoral students outside the board (Cynthia Perez Estrada).  The workgroup investigated the possibility to invite 

three different speakers, and managed to organize a seminar with one of them. Thus, previous year’s collaboration 

with Ingemar Ernberg’s What-is-life seminar series could be continued.  

In early September, Ass. Prof. Jeremy England, from Massachusetts Institute of Technology, gave a seminar titled 

“A New Theory for Evolution”. The seminar was open and invitations were sent to all groups within KI, including 

students, doctoral students, post-docs and faculty. Due the broader subject, invitations were also sent outside KI, 

including Stockholm University and the Royal Institute of Technology (KTH). 

The seminar was a huge success attracting more than three times as many people as planned for. The audience 

was also very heterogeneous and the event brought together people from different disciplines and universities. 

Naturally, due to the size of the event, costs exceeded the budget. Fortunately, external funding by the Board of 

Doctoral Education could cover most of them. It is also possible to apply funding for further seminars in the 

future. 

All parties involved have a very positive attitude towards these events, and more similar seminars should be 

organized in the future. 

Workgroup for Clinical PhD’s 

Due to the nature of their position, most clinical PhD’s are spread out and might suffer from lack of contact with 

their fellow doctoral students. The workgroup for Clinical PhD’s aims to decrease these gaps by bringing together 

clinical PhD’s. 

The workgroup was coordinated by Yuan Xu. 

Other doctoral students (Ingegerd Öfverholm and Gabriella Smedfors) have also been active in the group. 
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Activities 

The workgroup has chosen to focus primarily on the Forskar-AT-program this year and has conducted dialogue 

with Prof. Kristina Broliden and Prof. Kristina Gemzell-Danielsson who are engaged in the situation of clinically 

active PhDs. 

To find out what kinds of activities clinical PhD’s are interested in, the workgroup started by sending out a survey 

to all Forskar-AT position holders. Based on the results from the survey, the workgroup arranged an after-work on 

25th September. Many people showed up and the initiative was much appreciated. More similar events in the 

future was requested. 

The workgroup also raised the salary issues for Forskar-AT and managed to increase the amount that the 

Stockholm County Council, Board of Research and Board of Research Education compensates for forskar-AT so 

that the amount would follow the doctoral student salary ladder. 

Workgroup for Information and Communications  

The workgroup aims to improve information exchange internally within the board and externally towards both 

current and potential members. 

The workgroup was coordinated by Yuan Xu and Javad Jafari was a member of the group. 

Tasks 

 Build up and manage the DSA internal forum. 

 Update the DSA Facebook, and increase its activity. 

 Continuously update the DSA contents in MF’s webpage and make general information easy to access. 

 Improving the quality of the DSA presentation that is held at the Introduction Course for New Doctorate 

Students. 

 Make posters, flyers and folders to promote both MF and DSA 

 Arrange a PhD Forum 

Activities 

The group has continued the work from previous years and focused on increasing the visibility and activity on the 

DSA Facebook page. During the year, the amount of “likes” has increased from 183 to 306. 

The workgroup has also increased the interaction with Central MF, SULF, SSCO, KTH, KI Career Service, KI 

library and other relevant organizations to bring doctoral students at KI as much relevant information as possible. 

The information group was also involved in spreading information about the Prof. Jeremy England seminar (see 

Workgroup for Intellectual and Scientific Environment), both online and offline, attracting over 200 people. 

Representation 

The Senate (Konsistoriet) 

Arash Hellysaz has attended all of the Senate’s meetings and retreats and brought up questions relevant to 

doctoral students, there among elimination of scholarship (UBB, utbildningsbidrag) in favor for an employment, 

the importance of student representation and how to guard it and fund raising campaign for Medicinska 

Föreningen’s union house. 
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The Management Group (Ledningsgruppen) 

No student representation has been present at the Management Group during 2014. This is an issue that has been 

brought up by both DSA and MF presidium. It is currently being discussed to reinstate the student representation 

in this group. 

Board of Doctoral Education (FUS) 

Linda Barman, Arash Hellysaz, Håkan Nero and Arnika Wagner represented the doctoral students in FUS. 

Doktorandsombudsmannen has also been active in FUS. 

Other student representatives in workgroups under FUS: 

 The Workgroup for Doctoral Courses (kurskommitén): Emma Ahlén Bergman (ordinary member), 

Arnika Wagner (substitute) 

 Workgroup for evaluating doctoral programmes: Emma Ahlén Bergman  

 Workgroup for Forskar-AT: Ingegerd Öfverholm 

 Workgroup for CSTP: Gabriella Smedfors (replaced Martina Söderman at the end of the year since she 

was applying herself and was considered biased by the chairman of the workgroup) 

 Workgroup for Quality Assurance (QUAFUS): Fei Yang 

 Workgroup for KID (the faculty financing of doctoral students): Kim Blom, (substituted by Amir N. 

Mahani for the period September 1st to November 1st due to maternity leave) 

 The Programme Group (Programgruppen): Emma Ahlén Bergman 

 Dissertation Committee (Disputationskommittén): Håkan Nero and Susanna Bächle. 

Board of Research (FS) and Research Strategy Committee (FSK)  

Hugo Zeberg, Yuan Xu and Ranjita Dutta-Roy represented the doctoral students in FS and FSK. 

Other Boards and Committees within KI 

Other student representatives in workgroups under FUS: 

 The Workgroup for Biomedicum: Hugo Zeberg 

 Pedagogical Prize Committee (Pedagogiska priskommittén): Arnika Kathleen Wagner 

Other Activities 

Strategy 2018 

During the year, Karolinska Institutet has pushed through a new strategy document known as Strategy 2018. MF 

as well as DSA was very early on given the opportunity to get involved in the development of this strategic 

document. The management was very welcoming and the DSA chair has continuously discussed the contents of 

the strategy with them. 

Although there might exist disagreements about certain things in the strategy, it must be stressed that it was 

developed in the most exemplary manner, where the management listened to and evaluated the opinions raised. 
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Nobel Q&A Session 

At the end of the year, the chairman suggested to make doctoral students more involved in the academic parts of 

the Nobel week. All parties involved were positive towards the attitude and the Medicine and Physiology Q&A 

Session held at Nobel Forum on campus Solna became a good candidate for this. MF and DSA got tickets for the 

session. These tickets were given to those students who could come up with the best questions for the laureates 

(picked by the MF and DSA chair). The strategy turned out to be a success as all the students were prepared and 

student questions would flow thought the entire session. 

The involvement of the doctoral students in the future is to be discussed further during 2015. 

Day-care 

DSA has raised the question regarding the possibility for MF to run a day-care at campus. This would be a service 

that many doctoral students, in particular international students, would benefit from. The suggestion has been 

discussed at both DSA and MF boards and it was decided to create a workgroup under DSA which would evaluate 

this. 

As this would requires both legal and economical evaluations and involve many different parties, the forms and 

procedures for the workgroup needed to be defined with more detail than what is normally done. A mission 

statement for the workgroup has been drafted. Final decision to create the workgroup is however to be taken 

during 2015.  

Union 

The chairman and vice chairman have been in direct contact with the Unions discussing how to increase 

collaborations. SACO-s suggested to have a doctoral student representative co-opt to their meetings. The DSA 

board was positive towards this suggestion and Karin Luttropp was elected as a representative. DSA look forward 

to see a more evolved collaboration in the future. 

National Conference on Research Education 

During 2015, KI was the host for the yearly National Conference on Research Education. DSA took an active part 

during the event and organized the Doctoral Student’s discussion session. The most striking conclusion from the 

session was the fact that most doctoral students at different universities in Sweden have very similar issues. This 

opt for more collaborations among different universities. 

PhD Introductory Courses 

The PhD Introductory Course is a mandatory event organized by the Board of Doctoral Education (FUS) for all 

newly registered doctoral students at KI. This is a good opportunity to inform new students about DSA and MF. 

The two day long course is held several times each semester and DSA has 30 to 45 minutes in each course. 

Both the content and the layout of the PowerPoint presentation was updated during the year. The DSA 

presentation was carried out by members of the DSA board along with the Doctoral Students’ Ombudsman (DO). 

DSA Flag 

A flag had been designed the previous year. It was ordered in the beginning of the year and used at Valborg and 

the Nobel banquette. Isabell Hultman who had designed the flag was the elected standard bearer. In addition, the 

sections statues were updated to regulate how to elect standard bearer in the future. 

Organizing Representatives at the Departments 

DSA has looked into how to organize the doctoral student representatives and the doctoral student groups at the 

departments. A proposition was drafted. The proposition would require delegation of the elections to the 

department’s student groups. Since the departments benefit from parts of the work the representatives do, the 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 
 

64 
 

departments should on the other hand be responsible for the administration and provide a reasonable 

compensation to the representatives. 

The proposition was presented for the MF board, which supported it. It was thereafter presented for the KI 

management, where it is under process at the moment.  

Remittance 

Several questions have been sent out to internal remittance by KI. Depending on the nature of the issue, these 

have been discussed at different levels and answered by different bodies at MF. DSA has taken part in the 

response in cases involving doctoral students. 
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Folkhälsovetenskapliga sektionen/Public Health section 

Executive Summary 

The Public Health Sciences aims to improve the education and quality of life of students in the following 

programmes: 

Public Health Sciences (Health Economics, Policy and Management & Epidemiology) 

Global Health 

Health Informatics 

Work and Health 

Public Health in Disasters 

During 2014, the Public Health Sciences section planned social, academic and professional activities; appointed 

student representatives; improved the quality of education; and networked with Public Health students from 

other universities. The section worked closely with Programnämnd 5 to revise curriculae, evaluate teachers' 

performances and resolve problems that the students faced. It is also noted that the students have one less vote in 

Programnämnd 5 because the bachelor program in public health is no longer being offered. 

Of particular importance, two activities have become legacy activities that should continue as long as possible. 

These are the graduation party and the introduction camp. The graduation party is spearheaded by the Public 

Health Sciences and often includes students from biomedical section. The second-year students organize the party 

with the assistance of the first-year students. The graduation party not only serves as one of the largest social 

activities held by the section, but also as a major source of income. The introduction camp is held in fall to 

welcome first-year students and is funded by Programnämnd 5. It is the second largest social activity and of vital 

importance to introduce students to the section and engage them within the student community. 

While our section is still small in terms of activity, we hope to continue to grow and become more involved in the 

larger body of students. 

Daniel Yen 

Chairman 

Board Members 

The PHS board consisted of a core executive board and general board members. Executive board members were 

elected in early spring of 2014 and served until January 2015. General board membership was available to those 

who actively participated and contributed to the PHS section. As second year students graduated and moved away 

from Medicinska Föreningen, they resigned from their posts as general board members. It is also noted that 

students often became busy when writing their thesis and asked to resign from being general board members. 

List of Board Members 

Daniel Yen (Health Informatics), chairperson 

Sara Martinez Garcia (Public Health Sciences – HEPM), vice chairperson 

Laura Smith (Public Health Sciences – HEPM), treasurer 

Reinie Gerrits (Public Health Sciences – HEPM), communications 

Mauricio Duque Arrubla (Public Health Sciences – HEPM), secretary 
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Dominik Dieteler (Public Health Sciences – Epi), general board member 

Sinziana Oncioiu (Public Health Sciences – Epi), general board member 

Chiara Storck (Public Health Sciences – HEPM), general board member* 

Kari Berglund (Public Health Sciences – Epi), general board member* 

Eva van Swaaij (Public Health Sciences – HEPM), general board member** 

Lara Lüthi (Public Health Sciences – Epi), general board member** 

*Served during spring 2014 only. 

**Served during autumn 2014 only. 

Meetings 

The Public Health Sciences board met 9 times during 2014 (January 15, February 7, March 7, April 4, May 6, 

September 11, October 6, November 7 and December 4.) These meetings took place in MF Solna, Expedition. All 

members of the section were invited to attend, and decisions required at least half of the board members to be 

present in order to be made. Meetings focused on upcoming events as well as students' progress reports regarding 

their education. Decisions and advice were often given, with certain issues being raised at the program councils 

and the Programnämnd 5. 

Activities 

April 11 – Networking and Study Visit by Lund University Students 

 Participants: ~20 students from Lund, ~20 students from KI 

 Purpose: Networking and learning 

 Details: Day comprised of visits to European Centre for Disease Control and the Swedish Public 

 Health Agency. Dinner was held at MF to promote networking and exchange between Karolinska 

 Institutet and Lund University students. 

April 17 – Solvik Rest & Relaxation Weekend 

 Participants: ~15 students from KI 

 Purpose: Social activity 

 Details: Weekend was dedicated to having fun and seeing friends after first draft of the thesis had 

 been submitted. 

June 4 – Graduation Party 

 Participants: ~150 students from KI 

 Purpose: Social activity 

 Details: Dinner was held in the MF Aula with performances by the various study programmes. 

 Party occurred after dinner had been completed. 

September 12 – Introduction Barbecue 

 Participants: ~20 Students from KI 

 Purpose: Social activity 
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 Details: Picnic and barbecue were held at Hagaparken. The goal was to introduce students to the 

 section and get them involved in activities. 

October 3-5 – Introduction Camp 

 Participants: 45 Students from KI, 2 Alumni 

 Purpose: Social and academic activity 

Details: Weekend camp was held at Barnens Ö. The introduction camp was designed to help 

students get to know their fellow classmates and colleagues. Second-year students and alumni 

also shared their experiences and answered questions. First-year students also were introduced to 

MF and PHS section's board and responsibilities. 

November 21-23 – Visit to Lund University 

 Participants: ~20 Students from KI 

 Purpose: Social, academic and professional activity. 

Details: Students from various public health study programs in Sweden met together for a series 

of seminars and talks. Students met and networked with their peers and learned from one 

anothers’ specialties. 

December 3 – Christmas Celebration 

 Participants: ~20 Students from KI 

 Purpose: Social activity 

 Details: Event was held in Widerströmska. Fika was provided for students to socialize before 

 Christmas break. 
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Logopedsektionen 

2014 fortsatte det engagerade arbetet med ökat studentinflytande för programmet. Sektionen och dess styrelse 

drev dessa frågor och ordnade aktiviteter och möten för logopedstudenterna.   

Vi inledde året med nyval i styrelsen vilket resulterade i ny person på ordförandeposten samt omfördelning av 

övriga poster. Det resulterade också i den till personantal största styrelsen hittills. Därmed avtackades förra 

ordföranden och tidigare engagerade styrelsemedlemmar. I januari hölls årets första styrelsemöte. Två 

sektionsmöten ordnades för alla logopedstudenter per termin. 

Under vårterminen planerades en sittning för alla logopedstudenter för att fira examina för äldsta kursen, kurs 

30. Denna sittning ägde rum på Ugglan på Söder med shuffleboard-spel, buffé samt mycket sång och glada tillrop. 

Detta var en mycket lyckad tillställning med stor uppslutning. 

Kontakten med Åbo akademi, med vilka vi ordnat utbyten helt på studenternas initiativ, har bibehållits och resa 

till Åbo planeras under våren 2015. 

I slutet av vårterminen anordnades den traditionsenliga picknicken för fjärde året i rad. Också detta år svek 

vädergudarna oss och festligheterna förflyttades därmed inomhus. Det var trots detta en lyckad tillställning med 

stor uppslutning.  

ICPLA och jubileumssymposiet gick av stapeln i juni 2014. I samband med detta firades KIs logopedprograms 50-

åriga födelsedag med pompa och ståt med bankett i Blå Hallen i Stadshuset i Stockholm. Studentsektionen bidrog 

med hjälp kring organiserandet av detta. 

Den 10-12 oktober anordnades logopedstudentdagarna i Uppsala av Svenska Logopedförbundets Studentsektion 

där en grupp av styrelsen närvarade samt andra logopedstudenter från Karolinska Institutet. Trevliga 

sammankomster och intressanta föreläsningar med ämnet logopedi utanför och innanför boxen” hölls av 

yrkesverksamma logopeder samt Svenska Logopedförbundets ordförande kantade denna helg.  

Logopedsektionen har under 2014 representerat logopedutbildningen på mässor så som SACO-mässan och 

Huddingegymnasiets KI-dag. 

Det kontinuerliga arbetet med Logopedsektionens sida på Pingpong har fortlöpt under året.  

I år stod KI som värd för Nationella utbildningsmötet för logopedprogram i Sverige. Under detta togs ett 

gemensamt beslut, studieorterna emellan, att aktivt fortsätta arbetet för en förlängning av programmet till fem år. 

Här bidrog sektionsstyrelsen med studentrepresentation och vikten av samarbete med studenterna på de olika 

studieorterna belystes på sektionsstyrelsens initiativ. Vi lyfte även frågan och möjlighet till samarbete om en 

nationell enkätundersökning, riktad till nuvarande studenter, genom en skrivelse till SLOSS, Svenska 

logopedförbundets studentsektion. 

I december samlades sektionen åter för samkväm i form av julpub initierad av styrelsen. Den avslutande puben i 

raden av månatliga logopedstudentpubar som under året hållits första fredagen i varje månad. Året avslutades 

med fackbyte och landets logopeder, yrkesverksamma samt studenter, övergick från DIK till SRAT. 
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Läkarsektionen 

Prioriterade områden 2014 

NKS - studiemiljöer 

Läkarsektionen har varit representerad vid de möten som hållits för att planera de kommande studiemiljöerna på 

NKS. Arbetet har gett god insikt i frågans natur och bidragit till ökad förståelse för studenterna kring de processer 

som är avgörande för den framtida utbildningen på NKS. 

Omläggningen av VetU - sammanhållen kurs 

Läkarsektionen har varit representerade i de organ som arbetat med planeringen och beslut om en ny 

sammanhållen VetU-kurs. Arbetet gav resultat och resulterade i en planering av den nya kursen så att den i 

minsta möjliga mån påverkar de SVK som finns under medicinterminerna.  

Gyn-akuten KS 

Läkarsektionen har representerat och påverkat till fördel för gynakuten KS, som var hotad till nedläggning i 

januari 2015, med allvarliga konsekvenser för utbildningen. 

Nyrekrytering 

Läkarsektionen har rekryterat flera nya medlemmar under året både till styrelsen och som studentrepresentanter. 

SLF Grundutbildningsenkät 

Läkarsektionen har svarat Programnämnd 2 om vilka åtgärder sektionen anser bör göras med anledning av 

enkätsvaren. 

Stödbehovstudenten 

Läkarsektionen har tagit fram ett dokument med avsikt att belysa ett viktigt aktuellt ämne och för att förtydliga 

studenternas åsikt om vad KI bör göra för studenter med bristande professionell kompetens och som är i behov av 

stöd. 

Information 

Intropub 

LS har närvarat vid de intropubar som arrangerats av MF. 

Kursrådsval T1 

Läkarsektionen deltog och informerade om studiebevakning och gav tips och råd till hur feedback kunde 

framföras på ett konstruktivt sätt. 

T2 – info 

Läkarsektionen har informerat Läkarstudenter vid Termin 2 om sektionens och Medicinska Föreningens 

verksamhet. 

Mail 

Inför varje sektionsmöte har kallelse mailats ut till samtliga läkarstudenter.  
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Internet 

På MFs hemsida har mötesprotokoll samt kontaktuppgifter till sektionens studentrepresentanter publicerats 

löpande. Sektionen har genomgående publicerat nyheter och mötesdatum via sin Facebook-sida och i viss mån via 

Instagram. 

Studentrepresentation 

2014 valde Läkarsektionen ett mycket stort antal studentrepresentanter till våra kollegier, vilket skedde löpande 

under året. Den guide till nya studentrepresentanter som togs fram 2010 har fortsatt gälla. 

Kursadministratörer har fått kontaktuppgifter till Kollegie-representanter, med avsikt att knyta dessa till de 

kursrådsrepresentanter som ska finnas inom de olika kurserna, för att stärka den demokratiska processen. 

Möten 

Läkarsektionsmöten 

LS har under året kallat alla läkarstudenter till totalt nio sektionsmöten. Där har rapportering redovisats, aktuella 

frågor diskuterats och nya studentrepresentanter valts. Varje möte har varat ca två timmar och förtäring har 

erbjudits. 

Styrelsemöten 

Styrelsen har sammanträtt vid tio tillfällen för att planera sektionens arbete.  

OMSiS 

Ordförandekonventet för medicine studerande i Sverige (OMSiS) har ägt rum fyra gånger under året och LS har 

haft representanter på plats vid samtliga tillfällen.  

Nationella grundutbildningsmötet 

LS skickade studentrepresentanter till det nationella grundutbildningsmötet i Umeå.  

Utbildningsrådet   

När MF har kallat till utbildningsråd har LS deltagit med representanter.  

AMEE  

Till AMEE-konferensen i Milano 2014 skickade LS sju studentrepresentanter, som finansierades av 

programnämnden, stipendier och privata medel. 

FUM 

LS hade under 2014 en representant i MFs fullmäktige.  

Styrelsen 2014 

Läkarsektionens styrelse har under 2014 bestått av: 

Theodor Hjortenhammar, ordförande 

Awad Smew, vice ordförande 

Kajsa Thilander, Sekreterare 
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Marius Matusevicius, Ledamot med programnämndsansvar 

Anna Hall, Ledamot med ekonomiansvar 

Johanna Palmgren, Ledamot med Informationsansvar 

Mette Andersen Ljungdahl, Ledamot med Informationsansvar 

Anders Santoft, Ledamot 

Kalle Garpvall, OMSiS-ansvarig (avsade sig uppdraget i april månad) 

IFMSA 

IFMSA Stockholm har undergått ett flertal större förändringar inom styrelsen, då en stor del av en oerhört 

rutinerad styrelse lämnat plats till en mer IFMSA-orutinerad grupp. Vi har arbetat med att stärka organisationen 

internt genom flera workshops om ledarskap, teambuilding, pitchning och effektivitetstänk. Vi ska synas och 

höras mest på universitetet, som en god samarbetspartner till den kår med vilken vi så framgångsrikt gjort KI mer 

studentvänligt. 

IFMSA Stockholm arrangerade Nationella Helgen i februari. Årsmötet stöddes av Karolinska Institutet som bistod 

IFMSA Stockholm med bl.a. sovplatser i den s.k. ”Skrivsalen” (vanligen tentasal/gymnastikhall). Medicinska 

Föreningen var oerhört samarbetsvillig och vi åtnjöt användandet av dessa lokaler under helgen och Medicinska 

Föreningen i Stockholm har nu fått sitt namn spritt runtom i landet tack vare detta. 

Medicinska Föreningen på Karolinska Institutet har arrangerat två Mottagningsdagar under 2014, där IFMSA 

deltagit. Man har även arrangerat två informationskvällar. Båda dessa har följts upp av den traditionsenliga 

”Pizzakvällen”, där man under våren lockade över 50 personer och under hösten drog samman nära 50 

intresserade studenter och IFMSA-ansvariga.  

SCORP har under 2014 arbetat med att förstärka främst Vård För Allas (VFA) roll på  universitetet. VFA har 

arrangerat flera insamlingsdagar, då de stått utanför lunchrestaurangen och samlat in hygienartiklar. SCORP har 

även anordnat flera LIVH-utryckningar. Slutligen bör omnämnas, för SCORP, att man varit lokalt ansvarig för 

initieringen av det spännande Health Care in Danger-projektet (HCiD: ”Health Care in Danger  – Ethical 

Principles in Conflict and Other Emergencies”), som under sin första temakväll, i oktober, samlade över 70 

intresserade. I december anordnades världens första SRT i Health Care in Danger i Stockholm – vilket samlade 40 

läkarstudenter från hela världen.  

SCORA har tagit sig till projektet World AIDS Day under hösten 2014, då man gick ihop med Swedish 

Organization of Global för att påminna studenter och pedagoger på Institutet om att HIV/AIDS-epidemin pågår. 

Inspirerande föreläsare och gratis fika, som sponsrats av konditorier, gjorde detta till en lyckad kväll för nära 50 

deltagare. 

SCOPHs stående grupp Nallesjukhuset har under hela 2014 kontinuerligt ryckt ut, bland  

annat till på Tom Tits - ett mycket lyckat experiment som täcktes i lokalmedia. Indian Institute of Mother and 

Child (IIMC) har skickat ett stort antal läkarstuderande till Kolkata, Indien, under sommaren för att bidra och lära 

sig av sjukvården i en av Indiens största men fattigaste städer. Intresset för IIMC är stort, och man har lyckats 

attrahera många prekliniska studenter. 

SCORE/SCOPE arrangerade mottagandet av ett stort antal utbytesstudenter under  

sommaren, nära 40 stycken från hela världen, som deltagit i kliniskt arbete samt  

forskningsprojekt. Det sociala programmet uppskattades. 

Sammanfattningsvis kan IFMSA Stockholm med rak rygg se tillbaka på ett 2014 där vi sett en oerhört IFMSA-

inbiten styrelse lämnat över sitt arbete till en i stort sett helt ny styrelse, med allt vad det innebär. Ett nytt tänk på 
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att stärka management-tänket inom organisationen och att stärka styrelsen internt har balanserats med flera 

större projekt på campus som utvecklat IFMSA Stockholms och således Medicinska Föreningen i Stockholms, 

med vilka IFMSA Stockholm bildat en stark symbios i år, verksamhet och försök att göra KI till ett mer 

studentanpassat universitet. Stort tack till Medicinska Föreningen i Stockholm, nu ser vi framåt! 

Styrelsen 2014-15:  

Ordförande: Gustaf Drevin  

Vice Ordförande: Michaela Franzén Malmros  

Sekreterare: Hezha Seradji  

Kassör: Sofia Lundgren  

LEOs: Martin Balsvik, vakant  

LOREs: Shervin Khosousi, Biying Huang  

LORPs: Nira Nirmalathas, Daniel Bergman  

LORAs: Chantal Marchini, Jakub Olczak  

LPOs: Ulrika Sederholm, Emelie Looft  

PR: vakant 

Medicinar-SM 

Under 2014 så genomförde MedSM rekrytering, uttagningar och träningar inför Medicinar-SM i Göteborg samt 

deltog i Medicinar-SM i Göteborg i maj. 

Rekrytering har genomförts under Infopubarna under våren samt hösten.  

Uttagningarna har varit 3 sts i fotboll, 3 st. i volleyboll, 3 st. i innebandy, 2 st. i simning och 2 st. i löpning. Dessa 

har varit öppna för samtliga MFs medlemmar dock har simningen bekostats av den enskilde då vi inte hade 

budget för att bekosta detta. Några uttagningar har vi kunnat köra på IdrUs tider, de vi själva fått ordna extra är 1 

st. fotbollsuttagning, 1 st. volleyboll, 1 st. innebandy, 2st simning och 2 st. löpning. 

Sedan har vi genomfört träningar inför MedSM med det lag som blev uttaget. Dessa träningar har bekostats av 

den enskilde individen som skulle deltaga i MedSM då vår budget inte räckt. Därför var dessa inte öppna för alla.  

Träningar som genomfördes var: fotboll 2 st., simning 2 st., volleyboll 1 st., innebandy 1 st. och löpning 5 st. 

Sedan genomfördes MedSM i Göteborg, 9-10 maj, med gott resultat där Stockholm kom 3a, vilket var en klar 

förbättring från fjolårets 2013års 6e plats. Detta bekostades till 25 % av MF, resterande av den enskilde MF 

medlemmen.  
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Optikersektionen (Kaustika) 

Sektionsmöten 

Den 27:e januari 2014 var Kaustikas årsmöte. På mötet röstades Rebecka Rane T4 in som mottagningsansvarig. 

Mötena hålls i Kaustikas lokaler på St. Eriks Ögonsjukhus, vilket även de flesta aktiviteter och pubar hålls i som 

Kaustika anordnar. På samtliga möten närvarar cirka 10-15 aktiva studenter.  

Vi jobbar nu med att informera vikten av att vara med i Medicinska Föreningen. Vi ger ut information om vad MF 

har att erbjuda/driver för studentfrågor, samt vad man får utav Kaustika genom att vara medlem. Om man ej är 

kårmedlem har man egentligen inte rätt att använda mikrovågsugnar, bestick och dyl. i lunchrummet eftersom 

detta är bekostat av MF. På våra pubar har vi infört inträdesavgift på 20 kr/person för de som ej är 

kårmedlemmar. 

Aktiviteter VT14 

aktiviteter såsom: 

 15/2-14: Deltog kaustika i upprustning av Solvik.  

  1/3-14: En överlämnings i ära av vår pubansvarige 

 12/4-14: Påskfest - tjejerna i T2 anordnade enligt tradition 

 16/5-14: Klarsynt Presentation/Mingel  

 23/5-14 :Examensfest - T4 anordnade enligt tradition. Sponsorpengar samlas in till detta. Termin 4 

engagerade en stor sponsorgrupp, som hade till uppgift att samla in pengar, boka lokal och 

underhållning. Alla på Termin 6 som tog examen gick gratis på denna fest, där man bjöds på 3 rätters 

middag och en ”goodiebag” med sponsrat innehåll. Termin 2, Termin 4, Magistrar och Lärare betalade 

en summa på ca 350kr. Budgeten för festen var 60.000kr som enbart var sponsorpengar från diverse 

företag inom optikbranschen. Vår Huvudsponsor KlarSynt sponsrade festen med 38.000kr och har 

därför en banderoll uppsatt i vårt lunchrum under hela året.  

 29/5-14: S:t Eriksfestivalen 

 Pris för årets lärare med tillhörande diplom och blommor delades ut på examensfesten. Detta år blev 

Anna Lindskoog-Petteresson årets lärare. 

 Tre stycken Kaustikamedaljer delades ut med tillhörande diplom under examensfesten. Detta år 

tilldelades: Inti Maluenda, Frida Johansson och Kajsa Löfqvist 

Introduktion av nya studenter 

Optikerkampen är aktiviteter för ettorna som innebär att klassen indelas upp i grupper som ska kämpa mot 

varandra i olika aktiviteter under intro veckorna fram till solvik där finalen är. För varje vunnen aktivitet fick varje 

lag en pärla. Dessa samlas ihop och det laget med mest pärlor vinner. Vinnarna får sitt lagnamn på vår trofé som 

vi har på Kaustika. Varje år ska denna trofé fyllas med fler och fler lag. Studenterna fick enligt tradition en 

sightseeing med buss i Stockholm, samt middag och intropub med musiktävling för de nya studenterna i 

anslutning till ”förregistreringen”. Under de första två veckorna på terminen hölls aktiviteter av olika slag, så som 

stadsvandring, glasögonbrännboll, förfestpub med fortsättning på MFs fredagspub, Kårpresentation och 

avslutningsvis kollot på Solvik. 
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Fler aktiviteter under höstterminen var: 

 12/9-14: SynOptik presentation/mingel  

 24/10-14: Halloweenpub - med pris för bästa utklädnad. 

 27/10-14 :Höst städning av lokalen 

29/11-14: Highschool-pub 

 12/12-14: Julfest – Killarna i T1 anordnade en Julpub enligt tradition 
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Psykologsektionen (PsyKI) 

PsyKI väljer ny styrelse i januari månad varje år. Vi har under året haft fokus på att bidra till en god 

sammanhållning mellan alla terminer på psykologprogrammet och bevaka utbildningsfrågor som rör 

psykologutbildningen. Vi har också samarbetat med andra psykologsektioner runt om i Sverige.   

Möten 

Ungefär en gång i månaden har alla psykologstudenter vid Karolinska Institutet skriftligen blivit inbjudna till 

PsyKI:s sektionsmöte i Medicinska Föreningens lokaler på Campus Solna. Totalt har nio stycken sektionsmöten 

och ett årsmöte ägt rum under det gångna året. Stor vikt under mötena har lagts på att rapportering från olika 

organ så som FUM, Psykologprogrammets Internationella Kommitté (PINK), Likabehandlingsnämnden, 

Ordförandenätverket, Studeranderådet och Programrådet. Informationen har sedan diskuterats bland PsyKI:s 

medlemmar så att representanterna har kunnat ta med sig synpunkter till nästa möte. Utöver rapportering har 

stort fokus under mötena varit på att samordna studiesociala och studierelaterade aktiviteter. 

Information 

Information om evenemang och studiesociala aktiviteter, jobberbjudanden och kallelser till sektionsmöten har 

skickats ut via e-post och PsyKI:s Facebook-sida till samtliga studenter inom psykologprogrammet. Utöver dessa 

kanaler har PsyKI en Facebook-grupp som använts flitigt av både studenter och representanter för sektionen. 

Gruppen fungerar som ett forum för frågor och är ytterligare en möjlighet att föra ut information och samla in 

åsikter från studenter. Gruppen har även verkat som en ”köp- och sälj”-sida av kurslitteratur studenter emellan.  

Representanter från PsyKI har funnits med vid en gymnasiemässa för att informera (eventuella) blivande 

studenter om KI:s psykologprogram. 

Vi har under året fortsatt använda den logotyp och grafiska profil som togs fram förra året. Loggan finns till 

exempel på de tygkassar vi tryckt upp och sålt. Vi har använt vår nya fana vid årsmöte och mottagning samt för 

representation på Valborg och Nobelbanketten. 

Studentrepresentation 

PsyKI har representanter i ett flertal KI- och MF-organ, exempelvis Ordföranderådet, Programnämnden, PINK, 

FUM, Likabehandlingsnämnden, Valberedningen och arbetsgruppen för kollo. Vi har även medverkat på en 

fixarhelg i Solvik. På PsyKI:s årsmöte valdes representanter till studeranderådet inom Psykologförbundet.  

Studiesociala aktiviteter 

Efter årsmötet hade vi en uppskattad kick-off-middag dit alla nya och avgående representanter och 

styrelsemedlemmar var välkomna. 

Psykklubberiansvarig har under det gångna året tillsammans med ett antal volontärer fortsatt den nybildade 

traditionen att anordna Slutsessionen, en examensfest för psykologprogrammets T10:or med eftersläpp för alla 

studenter på psykologprogrammet. Festen blev mycket uppskattad av både studenter och lärare och 

förhoppningsvis kommer traditionen att föras vidare kommande år. En grupp för Slutsessionen 2015 bildades 

under hösten. Under året har stort fokus varit på att knyta kontakter för studiesociala aktiviteter med 

psykologprogrammen vid Uppsala Universitet och Stockholms Universitet. Detta har bland annat skett genom 

gemensamma pubar på de olika lärosätena. Eventuellt kommer en större sittning eller fest att äga rum 2015. 

 I början av höstterminen arrangerade PsyKI tillsammans med T3:orna en mottagning för de nya studenterna 

med bland annat en övningssittning, grillkväll och kollo på Barnens Ö. Under T1:ornas första dag informerade 

ordföranden om PsyKI. Alla nya studenter blev tilldelade äldrekursare som faddrar vilka hade till uppgift att visa 

de nya studenterna runt på campus samt vara behjälpliga i allmänhet. Mottagningsverksamheten avslutades 
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genom en tackmiddag för både faddrar och T1:or. Vi har i planeringsfasen samarbetat med MF:s 

mottagningsutskott via vår mottagningsansvarige i styrelsen.  

I september arrangerade PsyKI ett läger för intresserade psykologstudenter ute på Solvik. Vi lagade mat, bastade 

och umgicks, vissa passade på att ta ett dopp. 

Under 2014 introducerades den blivande (alkoholfria) traditionen ”Pingpong-fika” – ett tillfälle för 

psykologstudenter att spela pingis och samtidigt mingla och fika med andra studenter. Syftet med detta har främst 

varit att studenter ska lära känna varandra över klassgränserna, men det har även varit ett trevligt sätt att umgås. 

Utöver två stycken Pingpong-fikan har en julfest ägt rum (där det fanns ett julbord som hette duga!). 

Utbildningsfrågor 

Representanterna i Programrådet/Programnämnden har under det gångna åretlagt ner stor energi på att förändra 

programmets innehåll och utformning efter psykologstudenternas önskemål. En del av detta har bestått i att 

tillsammans med Programrådet revidera psykologprogrammets kursplaner. Representanterna har även varit med 

och utformat enkäter för kursutvärdering och bidragit till att det nu finns en skärm vid tentautlämningen (att 

dölja listan över vilka studenter som har vilket tenta-ID) och ståbord i vissa föreläsningssalar på KI. 

PINK har arbetat mycket för att förändra de nuvarande kriterierna som finns vid nominering av utbytesstudier. 

Kriterierna har tidigare följt ett annat utbildningsprograms mall men kommer i framtiden att vara mer anpassade 

efter psykologprogrammet. 

2011 startades Ordförandenätverket, ett samarbete mellan de som är ordförande i varje psykologprograms 

studentförening (i Sverige). Det är ett forum för erfarenhetsutbyte mellan de olika lärosätena, både vad gäller 

sektions- och utbildningsfrågor. Under året har nätverket haft ett flertal Skypemöten och Facebook-kontakter 

men också haft två fysiska träffar i samband med kongressen PS14. 

Sektionsstyrelsen 2014 

Ordförande   Tove Hensler 

Vice ordförande   Maria Garke 

Sekreterare   Ulrika Ehrén 

Kassör    Christian Plahn 

Utbildningssekreterare  Clara Bisander  

Psykklubberiansvarig  Gustav Sundgren 

Mottagningsansvarig  Severin Lindskog 
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Sjukgymnastsektionen (SGS) 

Under 2014 har Sjukgymnastsektionen startats upp på nytt vilket skedde i marsmånad. Huvuduppgiften har då 

varit att få ihop en styrelse och försöka strukturera upp framtida arbete. 

Få ihop en styrelse 

Under våren hölls två årsmöten för att kunna välja in fler representanter till styrelsen för att kunna starta upp 

sektionen på nytt efter en tids uppehåll. Under hösten har ytterligare ett årsmöte hållits och ytterligare fler 

styrelserepresentanter valdes in. Nu är vi sju styrelsemedlemmar och några adjungerande från både kollogruppen 

och facket. 

Revidering av reglemente 

Eftersom att sjukgymnasttiteln har ändrats till Fysioterapeut och även programmet har bytt namn så vill vi i 

sektionen också ändra namn. Vi har reviderat vårt reglemente som i skrivande stund är inskickat till MF för 

godkännande. Vi har valt att ändra till Fysioterapeutsektionen, Fysio. 

Insparksfest 

Det vi först valde att satsa på var en insparksfest för att välkomna höstens nya ettor och därmed visa att sektionen 

fanns för att på så sätt väcka ett intresse för engagemang. Eftersom att tidigare insparksfest blev inställd så kände 

vi att sektionen skulle prioritera detta. Det är en viktig fest för sammanhållning på hela programmet då alla 

studenter på programmet är inbjudna. Sektionen vill framförallt jobba med sammanhållning inom programmet 

och mellan de olika terminerna. 

Kollot 

Kollot är inarbetat och deras arbete flyter på bra. De har god struktur på sitt arbete och får ekonomin att gå ihop. 

Nya medlemmar väljs kontinuerligt in från ettorna för att kunna hålla igång kollogruppen så att den inte riskerar 

att försvinna.  

Idrottsutskottet 

Det är ett utskott som sköter sig själva utanför sektionen. De har anordnat bowling/boulekvällar för att öka 

gemenskapen inom programmet. Håller i innebandyträningar på tisdagar samt anordnat innebandy- och 

volleybollturnering under året. Även skidresa anordnas under januari månad. Förutom detta så samarbetar de 

med MF under idrottsdagen och anordnar ett pass under denna dag. Tejpkurser som coachtejpning och 

Kinesiotejp anordnas både vår och höst. Under Lidingöloppet samlar de ihop studenter som vill ställa upp som 

funktionärer under detta lopp. Detta är också ett utskott som är välfungerade och varit igång länge. 

Förbättra vårt program 

Två personer från sektionen sitter med i Programnämnden och är med och tar fram den nya utbildningsplanen för 

2015. Ett arbete som löper på bra då KI har tagit hänsyn till studenternas åsikter och synpunkter. Några studenter 

var även med under utbildningsdagarna på Bosön i augusti för att jobba fram den nya utbildningsplanen. 

Framtida arbete 

Under hösten har vi istället valt att planera vår verksamhet inför nästa år. Eftersom att vi alla var helt nya vad 

gäller sektionsarbete så lades mycket arbete på insparksfesten och därmed är det enda konkreta som vi valde att 

genomföra detta år och istället satsa inför kommande år. Det som skiljer sektionen från både kollogruppen och 

idrottsutskottet är just att sektionen är nystartad med helt nya medlemmar medan både kollogruppen och 

idrottsutskottet består av både nya och gamla medlemmar där arbetsuppgifterna har lämnats över till 

efterträdare. På så sätt har deras arbete flutit på trots att medlemmarna bytts ut. Sektionen har startats upp från 

noll utan överlämnande från tidigare styrelse. 
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Mathilda Nordborg-Nilsson 

Ordförande Sjukgymnastsektionen 

2014-03-26 till 2014-12-31 
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Sjuksköterskesektionen (SSEK) 

Vi i sjuksköterskesektionen har valt att dela upp vår verksamhetsberättelse i våra olika nämnder/kommittéer 

samt i olika projekt: 

Nämnder/kommittéer: 

- Programnämnden: Vi i programnämnden har under året haft ett flitigt arbete kring att jobba för och 

förbättra studenters talan i högre bestämmande organ på KI. Vi har framfört studenters konstruktiva 

åsikter som kommit fram på sektionsmöten samt återberättat till de andra studenterna vad som föregår i 

verksamheten. Vi har även hållit alla uppdaterande kring arbetet med Högskoleverkets utvärdering av 

sjuksköterskeprogrammet och målet för oss alla på KI, i programnämnd 1 och sjuksköterskeprogrammet 

är ju självklart att få behålla examinationsrätten vilket vi även gjort. 

Vi var på konferens i oktober för att förbättra sjuksköterskeprogrammets upplägg och struktur. Vi går 

även igenom internaten och vad som varit bra/ mindre bra. Vi har även haft ett karriär event där vi 

inspirerat studenter och lärare om vad en sjuksköterska har för möjligheter efter sin utbildning.  

- Sjuksköterskeprogrammets kommitté för studentutbyten (SINK): 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. Vi har sett till att detta har hänt och det har även inspirerat många andra 

sjuksköterskestudenter till att få åka iväg på utbytesstudier.  

Ett mentorskap/ fadderskap har införts, det vill säga att en student ansvarar för en eller flera 

utbytesstudenter när de är på besök i Sverige. Detta mentorskap har underlättat utbytesstudentens 

vistelse samt varit grunden för ett bra student- och studieliv.  

Två studenter har besökt Amsterdam där syftet var att de tillsammans med andra studenter skulle byta 

idéer och erfarenheter. Tanken är att tillföra sjuksköterskeprogrammet bättre tankar om hur en sektion 

kan förbättras samt utbildningen i sig. 

SINK brukar skicka studenter på en konferens per år och nästa är i Groeningen i Holland. 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: Vi har genomfört en enkätundersökning där totalt 350 av cirka 750 studenter har svarat. 

Syftet med denna enkätundersökning var att se hur våra studenter egentligen mår och om det är något 

som behöver åtgärdas i utbildningen. Till denna verksamhetsberättelse bifogar vi enkätundersökningen. 

Resultatet hittar man på pingpong under sjuksköterskesektionens länk. I samband med SSEKs 

enkätundersökning har vi fått väldigt bra svar på hur olika terminer ser ut och hur våra studenter faktiskt 

mår. Vi har tack vare detta kunnat föra fram våra studenters talan. Denna enkätundersökning har gjort 

att vi varit tvungna att lyfta upp eventuella problem som behöver åtgärdas.  

Terminsrepresentanterna har även få en egen introduktionsutbildning där de fått information och 

konkreta arbetsuppgifter som ansvarat för under året. Syftet med denna introduktionsutbildning var att 

få dessa studenter mer engagerade och intresserade samt få dem att förstå hur viktigt det är att få fler 

medlemmar till Medicinska Föreningen. 

- Medicinska Föreningen: Att minska klyftan mellan Campus Huddinge och Campus Solna är en svår 

utmaning men inte helt omöjlig. Det behövs rätt aktiviteter och rätt intresse för att minska denna klyfta 

och förbättra både kommunikation och samarbete. Detta år har vi haft aktiviteter både i Huddinge och i 

Solna. Vi har även haft ett antal möten i Solna för att synas mer och i samband med mottagningen så var 

vi på plats i både Solna och Huddinge.   
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- Pingpong-admin:  

Det har inte gått så bra med pingpong-admin posten på grund av olika orsaker. Tanken var att vi även 

skulle lägga upp videoinspelningar – men det har dessvärre inte heller gått. Detta är på grund av att vi i 

styrelsen tagit på oss alltför många poster som gjort att vi inte har haft tid. Pingpong admin ansvarar 

även för att uppdatera SSEK på Medicinska Föreningens hemsida. Denna post har ingen ansvarat för och 

inför nästa år ska det finnas en person som gör det. Det är därför viktigt inför kommande terminer 

komma ihåg att en post/ person räcker gott och väl. Det har dock fungerat väldigt bra med att nå ut via 

pingpong/ mejl och Facebook till samtliga studenter!  

- Festkommittén: Har anordnat en aktivitet och det var en fest i Solna med 70-80 tals tema. Det dök 

tyvärr inte upp så många studenter som kommittén hade hoppats. Första prioriteringen i denna 

kommitté var att stabilisera gruppen och hitta fungerande och drivna studenter. Denna kommitté har 

hjälpt till under mottagning av nya studenter samt under de internat som varit i januari år 2014 och i 

oktober år 2014.  

Studiesociala kommittén: Den valda studentrepresentant har varit med och utformat vilka kriterier 

som kan ge dispens vid olika ärenden. Detta har fungerat bra och studenter som har behövt hjälp har i 

samråd med Medicinska Föreningens ombudsman fått den hjälp denne behöver.  

- Kursplanerådet: Vi har ökat inflytandet i kursplanerådet. Vi har ordnat en grupp på Facebook där 

studenter kan läsa/ sälja/ köpa den kurslitteratur som behövs/ rekommenderas i de olika kurserna. Det 

ordnades även ett möte med lärare som ansvarar för kursplanen där vi studenter fick yttra om oss hur 

upplägget är, vad som behöver förändras för att förbättra vårt program. 

- Internat år 2014/ 2015  

Intresset för internatet/ kollot är det alltid lika högt söktryck på och det blir lika fantastiskt varje gång. 

Det söker tiotals faddrar varje gång att vi måste välja/ lotta ut för rättvisans skull. År 2014 var temat för 

internatet cirkus och för år 2015 var det 70/80/90 – tals tema. Varje år på internatet berättar vi mycket 

om medicinska föreningen, sjuksköterskesektionen och vilka utskott studenterna kan engagera sig i. Vi 

anser det vara viktigt att fånga upp deras intresse redan vid terminsstart.  

Aktiviteter/projekt SSEK drivit år 2014: 

- Innovation och entreprenörskap: Det påbörjades ett projekt med KI 2.0 där tanken var att vi skulle 

träffa sjuksköterskor som arbetar med något helt annat än på sjukhus. De driver företag, äldreboenden 

med mera. Detta blev dock inte av på grund av tidsbrist men kan vara värt att nämna då vi läst massa 

foldrar och det faktiskt inspirerat många studenter! 

Övrigt: 

- Övriga SSK utbildningar/ aktiviteter/ åtgärder på KI anordnade av SSEK: 

- Andra sektioner: Några sektioner håller på/ har fallit isär. Det är viktigt att alla studenter på KI är 

engagerade och har möjlighet att lyfta fram sina åsikter. Ordförande har tillsammans med styrelsen fått 

kontakt med studenter från andra program och hjälpt dem få struktur och ordning på sina sektioner. 

Resultatet av detta har blivit att många sektioner har byggts upp och påbörjat sin verksamhet och SSEK 

har fått ett större inflytande på KI i Huddinge.  

- Sjuksköterskesektionen styrelse och sektion: Vi har ordnat en utbildning i retorik där en 

retorikföreläsare kom och föreläste för hela sektionen. Föreläsaren tog upp hur viktigt det är med rätt 

retorik, dess tillämpning och användning. Många studenter som har rädslor med att stå och tala inför 

grupp fick träna på sin rädsla.  

- Samarbete – Ersta Sköndal, Sophiahemmet, Karolinska Institutet och Röda korset har startat ett 

samarbete. Detta är ett nystartat projekt där tanken är att olika aktiviteter ska göras ihop för att ge och ta 

av varandras kår engagemang/ aktiviteter och erfarenheter. Ordföranden för de SSEK organ i de olika 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 
 

81 
 

skolor har träffats och gjort en plan på vad som kommer att ske under år 2015.  

 

Detta projekt innefattar även att samarbete mellan sjuksköterskestudenter och läkarstudenter. Det är två 

sjuksköterskor som idag studerar till läkare som vill starta ett projekt för att minska klyftan mellan 

sjuksköterskor och läkare. De vill införa aktiviteter, föreläsningar som studenter tillsammans kan gå på 

och diskutera. Detta är även ett nystartat projekt som kommer att ledas år 2015.  

Aida Huskovic 

Ordförande Sjuksköterskesektionen 

ssek-ordf@medicinskaforeningen.se 

2014-12-10 

mailto:ssek-ordf@medicinskaforeningen.se

