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Styrelsen
Styrelsen består av
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Ledamöter:

Frida Hellström

Jennie Sporre
Vakant
Ghonchehgol Assadi
Pontus Dannberg
Carl Lundeberg
Andrea Montano Montes
Andrea Olofsson

Iris Peña Arriarán
Anna Pettersson
Simone Setterberg
Leonard Wahlroos

Följande arbetsområden kommer att vara fokusområden för styrelsens arbete under 2016; Campus Huddinge,
Medlemmar, Kommunikation, Kårhus 2018, Visionen, Hälsa och Nobel Night Cap 2017. Styrelsen kommer att
kontinuerligt arbeta med dessa områden i olika grupper och använda verksamhetsplanen för sitt arbete.
Huddinge
Huddinge Campus är ett campus som är under ständig utveckling och styrelsen har som mål att vara en del av den
utveckling som sker i Flemingsberg under året. I Huddinge finns det kårlokaler vid Alfred Nobels Allé (ANA) 23,
den s.k. ”Kåridoren” som bör uppmärksammas ytterligare, styrelsen planerar att bl.a. genomföra en invigning under
våren 2016. Dessutom anser styrelsen att det saknas skyltning mot lokalerna från huvudbyggnaden ANA 8 och
därför planeras det att etablera kontakt med Karolinska Institutets (KI) fastighetsavdelning för att förhoppningsvis
förbättra skyltningen. Därtill hör även att fastställa hur access till de nya lokalerna skall fungera.
Utöver att marknadsföra de fina kårlokalerna kan aktiviteter i Huddinge främjas. Detta genom att såväl arrangera
ett ”Huddingeråd” som att placera ”Ordföranderåd” i Huddinge. Styrelsen anser att det under året är viktigt att
lyssna till de som har Huddinge som sin huvudstudieort för att de ska få vara med och utforma de kåraktivitet de
vill se på Campus Huddinge. För ett bättre studentliv i Flemingsberg ska vi också fortsätta samarbetet med
Flemingsbergs Förenade Studentkårer (FFS) samt de studentkårer som är verksamma i Huddinge, ex vår systerkår
Odontologiska Föreningen (OF).
Kårhus 2018
Under verksamhetsåret 2016 ska styrelsen i samarbete med Kårhusstiftelsen (KHS) starta upp projektet Kårhus
2018, ett projekt som påbörjades 2014 och har beretts av KHS under 2015. Projektet syftar till att dra in medel till
en större renovering av kårhuset i Solna för att på så sätt avsevärt förbättra föreningens ekonomi och därigenom
hela dess verksamhet. Styrelsens roll i projekt kårhus 2018 är att sammanställa och förankra medlemmarnas åsikter
inför planeringsarbetet i den av KHS särskilt tillsatta arbetsgruppen för renoveringsprojektgruppen. Därutöver ska
styrelsen stötta fundraisninggruppen som även den organisatoriskt tillhör KHS. Styrelsen kommer aktivt bevaka
projektgruppens arbete genom att ha styrelserepresentanter i projektets olika arbetsgrupper; dessutom kommer
styrelsen att ha en stående återrapporteringspunkt om projektet vid dess styrelsesammanträden.
Medlemmar
Under 2016 har styrelsen ambitionen att fortsätta med promotion av kåraktiviteter och främja att dessa framförallt
är till för medlemmar. Styrelsen planerar att i samråd med sektioner, utskott och föreningar etablera att det alltid
skall finnas en kostnad för medlemmar och en för ickemedlemmar när aktiviteter anordnas. Det skall vara
ekonomiskt fördelaktigt att vara medlem i MF, därför ska styrelsen även arbeta med att få fram fler MF specifika
medlemsrabatter runt om de två campusområdena och göra reklam för de som redan finns tillgängliga.
Medicinska Föreningen behöver synas mer bland KIs studenter och inom sitt upptagsområde därför planerar
styrelsen i samarbete med Kommunikationsutskottet att använda sig mer av MFs kommunikationskanaler för att
locka fler medlemmar. Styrelsen planerat att genomföra olika promotionsvideos av kårhuset som såväl om våra
utskott, sektioner och föreningar. Dessutom planeras det att köpas in fler MF- profilprodukter, t.ex. nya T-shirts
och tygpåsar, som eventuellt kan delas ut till nya medlemmar eller säljas i receptionerna.
Kommunikation
Att synas och höras på de två Campus samt vara synliga på kåren och vara transparenta i vårt arbete är en viktig del
av styrelsens arbete, dels för att stärka gemenskapen på kåren och dels för att värva nya medlemmar. En ledning
som inte syns finns inte, samt att en mer synlig ledning har man större förtroende för. Styrelsen planerar att vara
mer aktiva i sociala medier med olika hashtags, ökat användande av vår Instagram och med promotionsvideor på
olika personer/utskott/föreningar/sektioner. Dessutom är det viktigt att synas i Medicor, på KIs skärmar och på
affischer runtom våra Campus. För att lättare sprida information finns förslag om att alla MF organ skall ha en
kommunikationsansvarig så att alla kan kommunicera med varandra, t.ex. via en Facebook-grupp.
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Visionen
Under 2013 och 2014 utfördes ett stort arbete med att ta fram Medicinska Föreningens vision och styrelsen 2015
påbörjade implementeringen av visionen något som även styrelsen 2016 planerar att fortsätta med.
Implementering av visionen innebär att göra det känt för hela föreningen vad visionen är. Framförallt bör alla
känna till våra tre ledord Dedication, Diversity, Development och förslag från styrelsen är att alltid med ledorden
på alla utskottens planscher och aktiviteter tillsammans med MF loggan.
Hälsa
Under 2016 kommer både psykisk och fysisk hälsa vara i fokus, dels i vårt samarbete med Studenthälsan och dels i
och med rapporten om studenters psykiska ohälsa från Stockholms Studentkårers Central Organisation (SSCO).
Styrelsen planerar att ha ett gott samarbete med Idrottsutskottet för att på så sätt sprida och arrangera
idrottsaktiviteter. Styrelsen planerar även rekrytera studentambassadörer för arbete med alkoholmedvetenhet och
sprida information om hälsa. Under 2016 har styrelsen som ambition att ha bättre kontakt med
Arbetsmiljönämnden och MFs skyddsombud.
Nobel Night Cap 2017
Styrelsen kommer under året att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram en ”kravprofil” för att därefter påbörja
rekryteringen av en general till Nobel Night Cap (NNC) 2017.
Ny rektor för Karolinska Institutet
Medicinska Föreningen och dess styrelse kommer att bevaka valet av KIs nya rektor under 2016.
Kontaktpersoner i styrelsen för respektive organ
Ordförande kommer under 2016 ha huvudansvaret för kontakten med utskott och föreningar medan vice
ordförande har huvudansvaret för kontakten med sektioner.
Sektioner
Arbetsterapeutsektionen (Artemis)
Audionomsektionen
Biomedicinska
Utbildningssektionen (BUS)
Biomedicinska Analytikersektionen
(BAS)
Doktorandsektionen (DSA)
Folkhälsovetenskapliga sektionen
(PHS)
Fysioterapeutsektionen (Fysio)
Logopedsektionen (LoS)
Läkarsektionen (LS)
Optikersektionen (Kaustika)
Psykologsektionen (PsyKI)
Sjuksköterskesektionen (SSEK)
Ledamot
Anna

Utskott och deras nämnder
Förvaltningsutskottet (FU)
Idrottsutskottet (IdrU)
Kommunikationsutskottet (KomU)
Kulturutskottet
Mottagningsutskottet (MU)
Näringslivsutskottet (NU)
Programutskottet (PrU)
Internationella nämnden (IN)
Likabehandlingsnämnden (LBN)

Sektioner

Utskott och nämnder

Kårföreningar
Ascalpella
Blåslaget med Dragplåstret
Corpus Karrolina
Flix
Fokus
Muslimska Studenter vid KI
(MSKI)
Queerolinska
Stroket

Förening
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Iris
Leonard
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SSEK

(KomU)
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PHS
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A Scalpella

Simone
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Carl

Fysio och LoS
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Förvaltningsutskottet, FU
Vi klarade oss igenom 2015 med stärkt ekonomi. Det gäller att under 2016 behålla den starka positionen och bygga
vidare på det som har fungerat bra. I det följande beskriver vi närmare vad Förvaltningsutskottet ska syssla med
under året. Detta gäller tillsammans med och utöver vad som anges i stadgarna och i utskottets reglemente.

Utskottet
Synliggörande
Utskottet ska synliggöra sin verksamhet gentemot övriga kåren. Detta är tänkt att ske genom att medverka i kårens
informations- och visionsdagar, hålla utbildningar för aktiva i sektioner, utskott och kårföreningar samt involvera
kåraktiva i frågor som berör dem. Någon sorts igenkänningstecken för FU ska tas fram, t.ex. en visuell identitet.
Fixardagar ska hållas och utannonseras mer kontinuerligt för att göra det enklare för intresserade att delta. Tyvärr
har uppslutningen på utskottets aktiviteter varit dålig varför ännu mer kraft måste läggas på att sprida information
om de olika aktiviteterna, framför allt genom att använda våra interna informationskanaler. Dessutom skall arbetet
med fotograferande under Kårhusfixardagar etc. fortlöpa för att öka synliggörandet.
Intern kontroll
Utskottet ska ha en aktiv uppföljning av sin verksamhet gentemot verksamhetsplanen. En åtgärdslista som utgår
från verksamhetsplanen ska fortsätta användas kontinuerligt. Detta ska försäkra att ett ärende går effektivt från
beredning till beslut och slutligen verkställande, och att man hela tiden kan se var i skeendet det för närvarande
befinner sig. Utskottet ska fortsätta implementera rutiner för felanmälningar rörande kårhuset och dess utrustning
tas om hand och åtgärdas samt för att nödvändiga åtgärder på kårhuset redovisas och prioriteras.
Organisatoriskt minne
En pärm med de viktigaste informationer omkring kårhuset och FUs verksamhet ska inrättas. Därifrån ska utskottet
utarbeta instruktioner för kårarbetet för att underlätta generationsskiften inom föreningen. Dessa dokument bör
samlas och tillgängliggöras för de kåraktiva. Tillsammans med styrelsen ska reglementen och övriga dokument
uppdateras. Informationen om förvaltningsfrågorna i kårhandboken ska uppdateras.
Kårhandboken
Utskottet ska uppdatera alla avsnitt som gäller utskottets verksamhet i kårhandboken.
Ekonomi
Utbildning av ekonomiansvariga
De ekonomiansvariga inom varje sektion, utskott och även kårföreningar ska utbildas i hur ekonomin fungerar på
MF. Detta innefattar bl.a. kårens redovisningssystem, en överblick över budgeten, hur de kan äska pengar till sin
verksamhet och alternativa finansieringskällor. Motsvarande information ska även göras tillgänglig skriftligen, bl.a.
genom kårhandboken. Det viktigaste tillfället är vår informationsdag för alla kårorgan och kårföreningar.
Snabbare, enklare och mer korrekt redovisning av fester och andra evenemang
Redovisningen av fester och förhyrningar har förbättrats avsevärt under 2015. En del förbättringar kan dock behöva
göras när det gäller fester och andra arrangemang som anordnas av andra organ än Programutskottet. Ett dokument
som liknar PrUs in-och-ut-lista ska inrättas för att hjälpa spritchefen att redovisa uttagna drycker till andra
kårorgan än PrU. Det ska underlätta för kårorgan att köpa drycker ifrån MF för interna evenemang som möten osv.
Investering av fondernas kapital
Fondernas kapital har förts över till separata bankkonton där de i alla fall kan generera lite ränta. Arbetet med att
investera fondernas kapital för att få en bättre avkastning, som FuM har beslutat om för flera år sedan, ska under
året avslutas och investeringarna ska göras.
Kortbetalningar
Utskottet ska i samråd med PrU och andra kårorgan se över och eventuellt införa möjligheten att ta emot
kortbetalningar vid föreningens arrangemang. För att det ska kunna införas på ett enkelt sätt kan det bli aktuellt att
köpa in nya kassaregister. Vid vissa evenemang kan redan izettle användas.
Personal
Arbetsmiljö
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vidareutvecklas och förstärkas. Arbetsmiljöpolicy, instruktioner och FUMedicinska Föreningen i Stockholm
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föreskrifter fastställdes under 2015. Dessa ska under året spridas och implementeras. Arbetsmiljöarbetet ska även
omfatta alla förtroendevalda. Utskottet ska ta initiativ till att kartlägga arbetsmiljön, bl.a. genom skyddsronder och
enkäter, vilket inte har gjorts på länge. Under året ska arbetet med riskbedömningar och handlingsplaner inarbetas
som en naturlig del i verksamheten.
Arbetstider
Utskottet ska i samråd med personalen se över personalens arbetstider inklusive bestämmelser för flextid och
lunch/måltidsuppehåll. Information om vad som gäller behöver tas fram för att missförstånd ska undvikas.
Kårexpeditionernas öppettider kan också behöva förändras.
Personalchef
Personalchefsfunktionen infördes 2015. Under året ska en instruktion tas fram i vilken det specificeras vad som
ligger inom personalchefens ansvar och vilka uppgifter personalchefen ska ha.
Samverkan
Samverkan med personalen inom ramen för samverkansavtalet ska utvecklas och förstärkas.
Medlemskap
Stödmedlemmar
År 2009 antogs en stadgeändring som medger stödmedlemskap, som började gälla 1 juli 2010. Information om
denna medlemsform måste spridas och medlemsbevis utarbetas. Det hårdare kravet på kårmedlemskap för
medlemmar i kårföreningar, som gäller sedan tre år tillbaka, bör innebära betydligt fler stödmedlemmar. Om det
visar sig alltför svårt att få alla kårföreningarnas medlemmar att vara medlemmar i MF kan utskottet behöva väcka
frågan om kraven i instruktionen för kårföreningar ska förändras.
Ständiga medlemmar
Information ska spridas i lämpliga fora och till relevanta personer om möjligheten att bli ständig medlem.
Medlemsbevis för ständiga medlemmar ska utarbetas. Information som sprids från kåren ska också gå ut till
ständiga medlemmar då det är relevant.
Medlemskap för skuggdoktorander och post-docs
2014 infördes särskilda medlemskap för predoktorala och postdoktorala medlemmar. Information om denna
medlemsform måste spridas och medlemsbevis utarbetas.
Medlemsservice
Service och förmåner för medlemmar
Servicen kring medlemskapet för våra medlemmar och presumtiva medlemmar ska fortsätta förbättras. Vi ska
tillsammans med övriga kårorgan tydliggöra vad medlemmarna får ut av sitt medlemskap och vilka rättigheter och
förmåner det leder till. Det ska vara enkelt att bli medlem och betala medlemsavgiften. Medlemmar ska lätt och
snabbt kunna få kontakt med föreningens personal och viktigare förtroendevalda. Rapportering av uppgifter till
SSCO och Mecenat ska ske ofta och korrekt så att medlemmarna snabbt får del av de viktiga förmåner som följer
med ett medlemskap.
Service till kåraktiva
Våra kårfunktionärer är de som gör kåren till vad den är och är helt oumbärliga för att något ska fungera inom den.
Utskottet ska allmänt arbeta för att det ska vara administrativt lätt och okomplicerat att engagera sig i kåren.
Informationen i kårhandboken ska uppdateras och kompletteras vad gäller utskottets område. Det ska vara lätt för
våra kårfunktionärer att utföra det arbete de vill göra och utskottet ska arbeta för att överbrygga allehanda praktiska
hinder. Det gäller bl.a. tillgång till lokaler, datorer, kopiering etc. Ansökningsformulär för tillgång till datorer och
kårhuset måste börja användas som de är tänkta.
Dessa ska kompletteras ytterligare i samband med en genomgång. Utskottet ska fortsätta att arbeta med MF:s
tidplan över året.
Försäljning av MF-produkter
Utskottet ska med hjälp av skattmästaren och administratören undersöka om det finns behov av/önskemål om att
vi säljer ytterligare några sorters profilprodukter på kårexpeditionen. Om så är fallet ska utskottet se till att dessa
köps in/produceras, under förutsättning att det går att få ekonomi i det. MF:s nya sångbok, som beräknas bli klar
under året, ska tryckas upp och finnas till försäljning på kårexpeditionen.
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Medicinska Bokhandeln
Medicinska Bokhandelns framtid är en viktig fråga för året. Arbetet med bokhandelns framtid leds av styrelsen men
utskottet ska bistå med underlag och analyser om hur olika lösningar påverkar föreningens ekonomi.
Kårhuset
Obligatorisk ventilationskontroll i nya kårhuset
Kårhusstiftelsen bytte ut och renoverade ventilationssystemet i gamla kårhuset under 2015. Ventilationen i den
delen av kårhuset är nu godkänd. I den nya delen av kårhuset är dock ventilationssystemet inte godkänt. En mängd
åtgärder behöver vidtas för att det ska kunna få en godkänd OVK. Detta arbete ska bedrivas skyndsamt under 2016
eftersom det är angeläget inte minst ur brandskyddssynpunkt.
Kårhusintendenturen
Kårhusintendenturen ska börja verka som en grupp som arbetar endast med kårhuset och lokalerna i Huddinge.
Lokalerna i Huddinge ska skötas huvudsakligen av Huddingeintendenten med bistånd av andra personer ur
intendenturen vid behov. Kårhusintendenturen behöver fyllas med aktiva personer. Förhoppningen är att den ska
kunna avlasta centrala FU från många mindre frågor som rör kårhuset.
Säkerheten i kårhuset
Rutiner för låsning och larmning av kårhuset ska utarbetas. De ska lyftas in i SA-/HA-handboken. FU har arbetat
aktivt med att förbättra brandskyddet och genomfört regelbundna brandskyddsronder, vilka ska fortsätta.
Förbättringar behöver göras när det gäller att se till att noterade avvikelser verkligen åtgärdas. Det finns flera
brandskyddsanordningar som skulle behöva installeras för att förbättra vårt brandskydd. Reglerna vid övernattning
i kårhuset och avstängning av brandlarmet vid användande av rökmaskin behöver spridas till alla berörda kåraktiva.
Vi bytte anläggningsfirma för passersystem och inbrotts- och brandlarm. Det kommer troligen leda till att vi
äntligen kan få ett antal efterlängtade förändringar genomförda som inte har gått att genomföra med tidigare
Telehantering som vi anlitade tidigare. Det gäller att se till att lås och kortterminaler fungerar som de ska i alla
dörrar där det används och att larmens funktionalitet kan förbättras.
Tyvärr är nyckelschemat för kårhuset inaktuellt då inga förändringar har införts i det på flera år. Bl.a. har inte
låscylindrarna i den nya varumotttagningen/sophuset lagts till. Nyckelschemat måste uppdateras så att vi sedan
kan göra vissa efterlängtade förändringar för våra kåraktiva.
Nya bord till aulan och tillgång till uteförrådet
M Under 2016 hoppas vi kunna tillse att nya bord köps in till aulan, då aulan för närvarande ockuperas av bord och
stolar från KI. KI:s möbler kommer att transporteras bort inför att de nya borden anländer, vilket kommer öppna
för att förrådet går att använda igen, som en satsning för att delvis kunna tömma spegelsalen.
Uthyrningsverksamheten
Uthyrningen av kårhuset ska öka och effektiviseras så att den kan bidra med ökade intäkter till föreningen.
Tillhandahållande av kringtjänster, såsom porslinsuthyrning, tillgång till ljud- och ljussystem kan vara en möjlig
utökning av utbudet. Hyresnivåerna och försäljningspriser ska ses över kontinuerligt. Informationen om
lokaluthyrningen på hemsidan och i andra informationskanaler ska förbättras. Marknadsföring av samtliga
uthyrningslokaler måste förbättras för att få ännu fler förhyrare/kunder. Reglerna och rutinerna kring
förhyrningarna ska förbättras. Systematisk syning efter förhyrningar måste börja ske. Uppdrag och instruktioner
för serveringsansvariga ska under året ses över och dokumenteras.
En arbetsgrupp har arbetat med detta sedan 2013. Detta arbete ska avslutas under året. Bl.a. ska nya föreskrifter
för lokaler, städning, alkohol, serveringsansvarig och syning tas fram och implementeras. Rutinerna ska skärpas
ytterligare med utgångspunkt i den varning på serveringstillståndet som föreningen fick förra året.
Hyresavtalen för våra stadigvarande hyresgäster ska omförhandlas och omarbetas. Det är ett arbete som har
påbörjats under 2015 men som ännu inte har gått i hamn.
Spegelsalen
Spegelsalen har tyvärr kommit att till stor del användas som ett förråd. Målet är att under året kunna börja använda
uteförrådet igen så att mycket av det som förvaras i spegelsalen åter i stället kan förvaras i uteförrådet och på olika
sätt kunna få bort annan utrustning som nu förvaras i spegelsalen. Helst ska arkivet kunna flytta från spegelsalen.
Kårhusfixardagar
Under 2016 ska kårhusfixardagar hållas mer regelbundet och “institutionaliseras”. Ansvaret för dessa ska ligga på
kårhusintendenten. Fixardagarna ska också användas för att synliggöra FU och göra det enkelt för medlemmar att
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börja engagera sig i FU.
Ljud och ljus
Lösningar för ett långsiktigt underhåll, säkerhet för egendomen, utveckling av systemen samt att material för
framtida behov finns i kårhuset skall förses och genomföras i möjligaste mån. Detta utifrån både ett kvalitativt och
ekonomiskt perspektiv. Utbildningar för de som ska hantera systemet ska genomföras regelbundet. Inför 2016
kommer Ljud och ljus-gruppen att satsa på att modernisera ljussystemet i aulan och underhålla övrig utrustning.
Livsmedelshantering
Informationen om de regler som gäller för Föreningens livsmedelshantering ska ses över, särskilt då vi idag delar
köket med en hyresgäst. De kårfunktionärer som regelbundet är engagerade i livsmedelshanteringen ska erhålla
intern utbildning. Detta arbete ska ske tillsammans med Programutskottet.
Enkla instruktioner om hur man får hantera livsmedel ska utarbetas och göras tillgängliga i köken. Det kan gälla
t.ex. öppettider på dörrar för att minimera skadedjur, hantering av skärbrädor och knivar och kontroll av
förvaringstemperaturer.
Förbättring av ytskikt, utrustning och inredning
Flera lokaler som målades om inför Nobel Night Cap 2013 drabbades tyvärr av en standardsänkning. De behöver
fortfarande framför allt målas om. Det gäller främst puben och klubbvåningen men även gasquen. I puben skulle
dessutom delar av golvet behöva bytas ut.
Klubbvåningens inredning och utrustning ska förbättras för att den ska vara ändamålsenlig att hyra ut till såväl
konferenser som fester.
Spritchefsfunktionen och optimering av spritflödet
Spritchefens funktion och sprithanteringen ska utredas. Bl.a. skulle ett system behöva finnas för att lättare kunna
se vad som har köpts in för vilken fest så att inte t.ex. en fest gör slut på varor som har köpts in specifikt för en annan
fest och ett system göras för att förenkla sammanställningen av försäljningen till den årliga restaurangrapporten till
tillståndsmyndigheten.
Insamling och donationer till kårhusupprustning
Presidiet och Medicinska Föreningens kårhusstiftelses styrelse har börjat undersöka om det går att få donationer
till att rusta upp delar av kårhuset. Utskottet ska delta i detta arbete, framför allt i form av att tillsammans med
Kårhusstiftelsens styrelse prioritera vilka åtgärder i kårhuset som ska genomföras och bestämma hur och när de
ska genomföras.
I dagsläget ser det ut som att de högst prioriterade åtgärderna är byte av golv i aulan, renovering/utbyte av scenen
i aulan, nytt golv i puben och gasquen och renovering av fönster i gamla delen av kårhuset. De åtgärder som gör
driften av kårhuset billigare och enklare ska prioriteras.
Lokalerna i Huddinge
Tillgänglighet
Kårexpeditionen i Huddinge flyttade under 2012 till Alfred Nobels allé 23. Under 2013 gjordes mycket för att
iordningställa lokalerna. En del fick då göras om då delar av lokalerna byttes ut mot andra under 2015. De används
nu av “Huddingesektionerna” i varierande omfattning. Rutiner för tillgång till lokalerna ska utarbetas, med bl.a. en
liknande ansvarsförbindelse som finns för kårhuset. Ändamålsenlig utrustning skall fortsätta finnas i dessa lokaler
så att kårarbetet på campus Huddinge kan bedrivas effektivt. Man ska kunna betala med kort på kårexpeditionen i
Huddinge. En kårlokalsintendent ska finnas såsom tidigare.
Solvik
Since 1961, Medicinska Föreningen owns a sports cabin on Värmdö, on Kolström, called Solvik. The maintenance,
rentals and inspection after rentals are performed by the sports cabin committee (Sportstugenämnden).
For 2016 we aim to keep the rental activity in Solvik as high as during the past 2-3 years with few unbooked
weekends and almost complete rental during summer. A high number of rentals demands also a well organized and
tight inspection frequency to keep the standards high.
Even in 2016 we want to be able to keep Solvik open for rentals even during the winter.
The most important task for 2016 will be the recruitment of new members to the sports cabin committee to
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distribute the inspection workload among more active people. Traditionally many union members that are or were
active in other union organs or finished their studies at KI are active within the sports cabin committee. But for the
organization of the fixing activities and continuous inspection work, a strong basis of “students” is needed.
In 2015 we started to plan for the replacement of sovlängan during 2016. The planning, paperwork for building
permissions, lobbying for and organization of financing, as well as building of a replacement and demolishing of the
old sovlängan, will be important tasks during 2016.
Further projects concerning the sports cabin committee that should be discussed during 2016 for further planning
during the next years will be:
-

renewal of the windows in storstugan and to increase energy efficiency in general

-

re-building and securing of the boathouse

-

continue the restoration of Lusthuset.

-

renovation of the kitchen

A donation table has to be installed to pay tribute to the sauna donators!
A self-control instruction and self-control procedures will be implemented during the year.
Beside the recruitment of active members to the committee it will be important to increase the number of union
members who work during the fixing weekends and week, especially for the bigger rebuilding projects that are
planned for 2016. It has to be the main aim of the sports cabin committee to keep the rentals high to balance the
high costs of Solvik and properly perform inspections after rentals to preserve Solvik in a good condition for future
generations.
The spring fixing weekend is planned for April 1st to 3rd and Fixarveckan for June 6th to 12th.
IT-relaterade frågor
Arkivet
Ordning och förteckning av Föreningens arkiv pågår och ska under året avslutas och det arbetet ska därefter ske
kontinuerligt i den takt som handlingar produceras och inkommer. De delar av arkivet som inte behöver vara
lättåtkomliga ska deponeras i Stockholms stadsarkiv eller Karolinska Institutets arkiv.
Instruktioner för den kontinuerliga dokumenthanteringen och arkiveringen ska utarbetas och göras tillgängliga i
Kårhandboken.
SGS gamla handlingar ska lokaliseras, sorteras, förtecknas och arkiveras.
Framtida drift av datorer och nätverk
Utskottet ska se över hur vi får en långsiktigt hållbar lösning för drift och underhåll av kårens datorer och
datornätverk så att vi får en så hög driftsäkerhet som möjligt och samtidigt låga kostnader och ett lättanvänt system.
En satsning på nyrekrytering till Datornämnden ska göras.
Datornämndens arbete
Serverns driftsäkerhet ska optimeras. Några datorer med kringutrustning ska bytas ut och några ska
uppgraderas/repareras under året för att förbättra arbetsmiljön för personal och förtroendevalda.
Datorer kommer också vid behov att uppgraderas under året, likaså kommer datorernas placering i Solna och
Huddinge ses över i förhållande till hur lokalerna i Huddinge utvecklas.

Idrottsutskottet, IdrU
Syfte och aktiviteter
M Idrottsutskottets övergripande plan för verksamhetsåret 2016 är att fortsätta arbeta med att aktivt främja
friskvård och idrottsutövning på Karolinska Institutet. Detta genom att uppmana till och skapa förutsättning för
motion och idrottsutövande i många olika former, såväl spontant som under organiserade former.
De främsta enskilda arbetsområdena under året kommer att vara:
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-

Planering, organisering och genomförande av de två idrottsdagarna.
Att öka deltagandet på alla aktiviteter som idrottsutskottet anordnar, delvis genom samarbeten med
mottagningsutskottet kring mottagningen av de nya studenterna.
Organisering av fortlöpande schemalagda idrottsaktiviteter i bland annat Skrivsalen.
Skidresa till alperna under påsklovet samt utvärdering och planering för nästkommande års skidresa.
Surfresa till Portugal vid slutet på sommarlovet samt utvärdering och planering för nästkommande års
surfresa.

En dag per termin är det schemalagt idrottsdag för alla KI:s studenter. Inför dessa dagar är det vårt uppdrag att
erbjuda studenterna ett flertal möjligheter till motion och idrottsutövande i varierade former som kan appellera till
och inspirera en så stor andel som möjligt av studenterna till deltagande. Vanligtvis hålls två planeringsmöten inför
var idrottsdag där potentiella aktiviteter diskuteras och ansvaret för att organisera, marknadsföra och exempelvis
boka lokaler för de olika aktiviteterna delas upp mellan styrelseledamöterna.
Grundtanken är att alla aktiviteter som erbjuds ska vara gratis för studenterna och vi gör därför utlägg för
exempelvis hallbokningar med utgångspunkt från att kostnaden ska kunna gynna/utnyttjas av så många studenter
som möjligt. Vissa undantag görs vid tillfällen då kostnaden per person är för hög för att rimligtvis finansieras av
MF men då vi vet att ett stort intresse ändå föreligger hos studenterna. Exempel på dessa undantag är surf- och
skidresa, klättring (100kr/person för instruktör och utrustning) och golf (greenfee får betalas själv). En viktig del i
planeringen inför idrottsdagarna är informationsspridning, och vi ska under året fokusera ytterligare på hur vi
genom effektivare och utökad information om idrottsdagarna kan locka ännu fler studenter att delta på något sätt.
Efter idrottsdagarna hålls ytterligare ett möte då utvärdering av bland annat popularitet och kostnadseffektivitet av
de olika aktiviteterna sker och vi diskuterar vad vi ska tänka på i planeringen av nästkommande idrottsdag utifrån
de erfarenheter vi erhållit om hur den aktuella idrottsdagen förlöpt. Inför vårens idrottsdag har vi varit i kontakt
med Fysioterapisektionens samt Odontologiska föreningens idrottsutskott för att utforska möjligheten att
samarbeta kring idrottsdagens aktivitetsutbud som ett sätt att ytterligare öka intresset.
För närvarande finns det sex av veckans sju dagar under terminerna ett urval av planerade idrottsaktiviteter
tillgängliga att medverka vid för alla KI:s studenter. De flesta genomförs kvällstid i skrivsalen vilken vi får boka
gratis samt i Friskvårdens lokaler (där vår överenskommelse är att KI:s anställda får vara med på våra aktiviteter
mot att vi lånar deras lokaler gratis) Dessa aktiviteter ser vi mycket positivt på då det ger många studenter en
kontinuerlig träningsform som de kan utnyttja gratis och i sällskap av kursare och likasinnade från andra terminer
och program.
För andra aktiviteter är vår ambition att under 2016 hyra strötider för volleyboll och badminton i Frescati och/eller
GIH samt fotbollsplaner för turneringen Copa Karolinska under höstens idrottsdag. Andra utgifter för 2016
kommer röra MF:s deltagande P3-turneringen i Uppsala i höst och en eventuell tennisturnering i samarbete med
Handels. Dessa utgifter planeras delvis att täckas med deltagaravgifter.
I Idrottsutskottets övriga mål inför 2016 ingår att informera studenter och göra dem medvetna om vilka aktuella
idrottsliga utbyten och tävlingar som arrangeras för alla Sveriges högskolor för att på så sätt sporra studenterna till
ytterligare idrottsutövning såväl som utmärka KI som ett hälsosamt och sportigt universitet.
Vi samarbetar med Mottagningsutskottet med målet att ha en turnering under båda terminernas första veckor med
syftet att introducera de nya studenterna för vårt utskott och våra aktiviteter. Vi har kört en dodgeballturnering de
senaste 4 terminerna som har varit så otroligt uppskattad att vi valt att ha den som ett permanent inslag i
mottagningen. Dessutom har vi tillsammans med Programutskottet och Mottagningsutskottet arrangerat en
afterski-pub den tredje fredagen varje termin – en populär mottagningsaktivitet som vi planerar att fortsätta
anordna.
Vi ämnar även att fördjupa samarbetet med Fysioterapisektionens idrottsutskott (vid t ex kring idrottsdagen som
nämnts ovan), detta för att våra aktiviteter ska kunna nyttjas av så många av MF’s medlemmar som möjligt. För
tillfället så bokar vi skrivsalen åt dem, men fortsätter pusha för att de ska vilja komma och vara med på aktiviteter
vi arrangerar. Intresset brukar vara stort i början på terminen.
Vårt mål är också att arrangera två skidresor för studenterna. Först en dagsutflykt under vårterminens idrottsdag
till Romme som traditionellt har en väldigt bra uppslutning samt en veckolång resa till Argentiére/Chamonix under
påsklovet. Då söktrycket varit stort utökade vi antalet platser till resan till 80 stycken förra året, vilket blir
deltagarantalet även detta år. Vi har även som mål att upprepa surfresan till Ericeira, Portugal, en resa med omkring
50 resenärer.
Inför 2016 har vi inlett ett samarbete med SSIF (Stockholms studenters idrottsförening) som innebär en rabatt för
MF-medlemmar vid anmälan till någon av deras 80 träningsgrupper i 18 olika idrotter mot att vi hjälper dem att
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marknadsföra dessa. Detta ser vi som ett komplement till våra aktiviteter och något som kan utvidga studenternas
möjlighet till idrottande under studietiden.
Vi samarbetar sedan tidigare med Friskis & Svettis Hagastan i form av gratisträning för KI-studenter under
terminens två första veckor samt 15 % rabatt på årskort året om. Tankar på fler gymsamarbeten finns.
Bland Idrottsutskottets övriga planer inför 2016 finns konkreta idéer kring att anordna E-sportsevent samt
islandshästsridning.
Möten och tillgänglighet
Idrottsutskottet kommer visa upp sig på de två infopubarna för att informera nya studenter om vilka möjligheter
till idrottsutövning i kårens regi som finns och för att rekrytera nya medlemmar till utskottet. Vi kallar sedan till ett
öppet möte där intresserade introduceras till utskottets arbete. Under detta terminens första möte görs även den
största delen av planeringen inför idrottsdagen och följs sedan upp med ett möte någon vecka innan idrottsdagen
då det framförallt stäms av att alla nödvändiga kontakter har gett klartecken och alla bokningar är klara och
diskuteras och planeras informationsspridning. Förutom utvärderingsmötet som följer idrottsdagen hålls sedan
ytterligare möten vid behov.
Idrottsutskottet kommunicerar via Facebook, mejl, affischer, KI:s skärmar och MF:s hemsida. Vi siktar också på att
i början av varje termin fysiskt gå ut till de nya studenterna och berätta om utskottet.
Information om och från Idrottsutskottet skall alltid finnas tillgängligt på engelska.

Kommunikationsutskottet, KomU
Medicor
Utskottet vill upprätta löpande kommunikation med chefsredaktör och eventuell andra lämpliga medlemmar av
Medicor Staff för att:
1. Informera chefsredaktören om nuvarande opinion inom MF och FuM
2. Se till att denne vidtar åtgärder för att förbättra tidningens värde för föreningen
3. Möjliggöra kommunikation mellan styrelsen och Medicor genom KomU
Målet med detta är att Medicor i större utsträckning skall behandla MF-relaterade ämnen, och vara ett värdefullt
verktyg för att nå ut till medlemmar och rekrytera fler aktiva till kårarbete.
Hemsidan
Stora delar av hemsidan behöver uppdateras med bättre information om utskott mm. Dessutom bör det upprättas
en uppdateringslista där det står allt som varje år behöver ändras (vissa bilder, datum, årtal mm.) Marknadsföra
hemsidan bättre, samt ordna bättre lösningar för grundinformation vs detaljinfo. Allmänt snygga till och
effektivisera.
Medicinska föreningens underorganisationers grafiska profil
Många sektioner och utskott har egna logotyper och mallar för sina dokument. Detta kan bli problematiskt om
kopplingen till MF blir mindre tydlig. Under 2016 bör utskottet därför:
1. I samarbete med styrelsen ta fram ett förslag på dokumentmallar/regler för hur egna logotyper och
Medicinska Föreningens logga bör se ut och placeras i dokument o dyl.
2. Framföra detta till berörda utskott/sektioner och informera om problematiken rörande medlemsantal osv.
Medicinska föreningens underorganisationers ”branding”
Många utskott och sektioner lägger hellre till KI än MF efter sitt namn på officiella dokument och sociala medier.
Detta är problematiskt då kopplingen till MF (Deras enda sponsor) blir otydlig. Det bör därför förtydligas att
sektioner och utskott tillhör MF och inte KI.
Kårhandboken
Kårhandboken behöver uppdateras med bl a en budgetbilaga.
Amphiox booklet
Behöver ses över avseende hur givande informationen i den är mm. Utvärdera värdet av dess nuvarande
innehåll, utveckla genom att även lägga till andra papper/blad om ex. utskott eller sektioner, som t ex kan delas ut
på infopuben.
Informationsblad
Informationsdokument och/eller blad gällande föreningens politiska struktur behöver produceras. Någon typ av
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karta/mindmap över hur föreningen är uppbyggd och fungerar. Informationsblad gällande hur man lätt engagerar
sig och vad de olika utskotten och sektionerna gör/innebär behöver produceras.
Affischering
Mallar för affischering bör tas fram, och utskottet hoppas på att kunna arbeta med affischering för att synliggöra
MF och förhoppningsvis rekrytera fler medlemmar. Affischeringsytorna behöver dessutom tas om hand och
regelbundet rensas. Utskottet vill kontakta KI för att försöka få tillstånd att sätta upp affischramar på insidan av
toalettdörrarna på båda campusen, för att bättre nå ut med info och reklam.
Rekrytering till och synliggörande av utskottet
Efter att ha genomfört några av de förändringar vi beskrivit bör stort fokus läggas på rekrytering och synliggörande
av utskottet. Detta för att säkra långsiktighet och för att inte gå under av arbetsbördan som nog kan komma att bli
stundom hög. Internrekrytering är viktig för att kunskap om föreningen skall finnas inom utskottet och kan t ex ske
genom att kontakta de informationsansvariga i andra utskott, föreningar och sektioner. Utöver det kan nya rekryter
specifikt intresserade av utskottets arbete vara extremt värdefulla.
Långsiktighet
Efter året är avslutat finns en förhoppning om att rutiner ska ha kunnat upprättas, att det ska finnas tydliga
dokument för det vi anser bör genomföras löpande, osv. Förhoppningsvis ska samarbete med andra utskott
dessutom ha upprättats. Det viktigaste målet är att utskottets aktivitet och värde inte ska pendla upp och ned med
varje mandatperiod.

Kulturutskottet
Det finns för närvarande ingen verksamhetsplan för Kulturutskottet 2016.

Mottagningsutskottet, MU
Om Mottagningsutskottet
Mottagningsutskottet är ett utskott inom Medicinska Föreningen som i flera år har verkat för att ge nya studenter
det bästa möjliga välkomnandet till Karolinska Institutet. Syftet med mottagningen är att ge dessa elever en chans
att lära känna varandra, komma i kontakt med Medicinska Föreningen, och att bekanta sig ytterligare Karolinska
Institutet. Det är den nya styrelsens mål att under 2016 fortsätta ge nya elever ett varmt välkomnande, och att
utveckla detta med nya, roliga aktiviteter.
Styrelsen 2016
Ordförande: Nils Blombäck
Ekonomiansvarig: Caroline Schagerholm
Ledamot: Alexandra Göransson
Ledamot: Angelica Carlsson
Ledamot: Arun Das
Ledamot: Eric Wellme
Ledamot: Frida Segernäs
Ledamot: Lovisa Hartwig
Ledamot: Martina Nilsson
Ledamot: Sofia Gustavson
Mottagningsaktiviteter 2016
Mottagningsutskottet har under flera år haft ett vinnande koncept med många aktiviteter som har varit populära.
Allt ifrån tema- och amphioxsittning till amphioxdagen och barrundor. Det är den nya styrelsens plan att behålla
dessa aktiviteter som de är, då vi inte ser någon anledning att ta bort någon av dessa. Självklart kan vi komma att
sätta vår egen twist på några av dessa, men på det stora hela kommer det sig vara likt.
Däremot planerar vi att utöka mottagningen med ännu en ny aktivitet, nämligen en ny temasittning som kommer
att ligga ungefär en månad efter den tredje mottagningsveckan (som vanligtvis har varit den sista). Syftet med denna
är att det ska kännas som att mottagningen är en del av hela första terminen, och inte bara något som sker väldigt
intensivt precis i början. Denna sittning är tänkt att främst marknadsföras till de som går termin ett, men även vara
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öppen för äldrekursare. Detta är för att ge nya (och äldre) studenter en chans att mingla lite mellan årskurserna och
bredda sitt sociala kontaktnät i skolan.
Extern sponsring
Tidigare har Mottagningsutskottet mottagit sponsring om 8000 kronor per termin från MyAcademy. Tyvärr
kommer MyAcademy inte att kunna ge lika mycket sponsring i år, och i skrivande stund är den slutgiltiga summan
inte färdigförhandlad.
Vi planerar även att försöka söka ytterligare extern sponsring under året. Detta är antagligen inget som kommer ske
i tid till vårens mottagning, utan snarare något som kan bli aktuellt till höstterminen. Tanken bakom detta är att
det skulle kunna vara ett förhållandevis enkelt sätt att få in mer pengar för att till exempel kunna ha finare dekor
till sittningar och dylikt.
Övriga aktiviteter
Vi kommer att fortsätta med de övriga aktiviteter som Mottagningsutskottet tidigare har anordnat. Till exempel det
traditionella våffelmötet i början av varje termin där vi bestämmer tema inför Amphioxdagen, och ger nykomlingar
till utskottet en chans att mingla med både nya och gamla medlemmar.
Efter mottagningens slut varje termin håller vi också en tackfest, där alla som har varit med och hjälpt till på minst
en aktivitet under mottagningen är välkomna. Det brukar vara en populär fest, och det faktum att alla som hjälpt
till får känna sig uppskattade tror vi är en stor anledning att de väljer att komma tillbaka.

Näringslivsutskottet, NU
För verksamhetsplan för NU, se bilagor ”Goal statements” och ”Mission vision strategy”.

Programutskottet, PrU
Programutskottet kommer 2016 att fortsätta i sin verksamhet med att anordna fester och pubar för Medicinska
Föreningen. Vi kommer även fortsätta arbetet med rekrytering av nya medlemmar från alla KIs kurser och program,
och utveckla intagen för att ge nya medlemmar bra upplevelser och mycket information om verksamheten vi håller.
Vi kommer att fortsätta sitta i SSCOs Klubbmästarråd och även jobba på att skapa bra relationer till andra
studentkårer och eventuella samarbeten.
Programutskottet kommer att fortsätta med sina utbildnings- och städdagar och även hitta lämpliga externa
utbildningar som kan hjälpa våra medlemmars arbete i utskottet.
Nedan följer en detaljerad lista för de tillställningar som kommer att arrangeras av Programutskottet under 2016.
Pubar
Programutskottet kommer att fortsätta arrangera fredagspubar mellan kl. 16:00-22:00, i vissa fall till kl.01:00.
Sporadiskt har vi även tentapubar och mindre pubar även andra veckodagar. Flera av fredagspubarna kommer att
hållas med teman och samarbeten med andra kårorgan, t.ex. After-ski pub med MU och IdrU.
Amphioxgasquer
Amphioxgasquen är ett av Programutskottets största evenemang som består av en finsittning för äldre kursare där
nya studenter sedan ansluter sig för att bli insvurna som studenter, och efterföljs av stort eftersläpp. Det kommer
att arrangeras två Amphioxgasquer under 2016, vilka båda ligger lördagen två veckor efter terminsstart. Här jobbar
Programutskottet för ett samarbete med Mottagningsutskottet för att underlätta arbetet med de två parallellt
löpande festerna.
Baler
Varje Lucia (den 13e december) anordnar Programutskottet Luciabal där bland andra Nobelpristagarna i medicin
bjuds till att sitta vid honnörsbordet. Det bjuds på fin mat, dryck och dans. Då den 13e december 2016 faller på en
tisdag kommer den bara hållas till 01.00.
Examensefterfesten
Sista lördagen varje termin hålls en efterfest till examensmiddagen på Medicinska Föreningen. Dessa fester är
mellan 22-05 där Programutskottet ansöker om förlängt serveringstillstånd. Inför VT-16 och HT-16
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examensefterfesten kommer Programutskottet försöka återuppta samarbetet med Odontologiska Föreningen för
arrangemanget av dessa fester.
Samarrangemang
Vi har även samarrangemang med andra utskott och kårer där vi delar på ansvar och arbete. 2016 planeras Alumni
event inför Kårhus 2018 samt samarbeten med bl.a. Mottagningsutskottet för bland annat fulsittning och övriga
evenemang efter överenskommelse.
Vi vill även hålla god relation med andra kårer genom att anordna så kallade vänskapssittningar. År 2016 har vi
plan på vänskapssittning med Qmisk och fler kan tillkomma.
Marskalksmiddagar
Varje termin anordnar Programutskottet en marskalksmiddag som tack till de som har jobbat med oss under
terminen. Likaså ordnas varje termin en extern marskalksmiddag dit övriga Stockholms studentkårers
programutskott eller motsvarande inbjuds. Datum för dessa arrangemang är ännu ej satta.
Fulsittningar
För att främja det lite mer studentikosa festsittandet som finns i många studentstäder vill Programutskottet skapa
en ordentligare tradition av sittningar så att fler studenter får chansen att lära sig middags-, nubbe- och
dryckessånger med ett gäng härliga människor. Vi vill också ge de som inte vill/har råd att ta på sig frack (som är
ett måste på balerna) möjlighet att "sitta" under mer opretentiösa tillställningar. År 2016 planerar vi att hålla S:t
Patricks som senaste 3 åren i samband med Dagen för kåraktiva och en till sittning på höstens motsvarighet. Fler
fulsittningar kan hållas i mån av tid och efterfrågan.
Möten
Programutskottet kommer att hålla stormöten för hela utskottet en gång i månaden samt styrelsemöten en gång i
månaden.

Internationella Nämnden, IN
General Vision
The International Committee was established in 2012, aiming at coordinating all international work at MF, as well
as helping international students to take part in student union activities. In order to reach our wide goal of
internationalising MF and KI, our strategies revolve around creating different projects (see below) and keeping all
our meetings in English.
Language@KI
Purpose
Swedish students teach conversational Swedish to international students free of charge. In exchange, they will earn
merits for their future exchange studies.
Objectives
 To create a place where all students/employees at KI could learn to get know each other, learn about each other’s
languages, cultures, and way of thinking in a relaxed and fun way
 International students learn to use Swedish in everyday life, both in the university and during their free time
 To create a more welcoming atmosphere for new (and current) international students to KI and to help them
integrate to Sweden and Stockholm
 To offer a campus embedded, information-rich meeting place for students to practice their conversational
language skills
 To provide different language-related activities and events (possibly classes for other languages, tandem
program, language café, etc.), which hopefully will create a more international atmosphere at MF and KI
The main focus of the sessions is to focus on conversational skills in different situations, which include topics, such
as social life, shopping, work, campus life, sports and culture. Both students and teachers gave positive feedback.
For instance, students felt that they have become more eager and courage to use Swedish to communicate on daily
basis, and L@KI has been rated better than commercial courses as we focused more on language used on everyday
life.
In addition, as the word of L@KI has spread all across KI, the subject of language activities has got more attention
and highlighted the importance of having these activities as many people have shown their interest to participate
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and cooperate with the project. In fact, Language@KI has attracted more international students to the MF student
union house than ever.
Spring 2016
Duration: 29th January – 9th May (11 weeks), 18-20:00 Monday-Friday
Teacher Event: 23rd February
Head coordinator: Sayoni Chakraborty, Sammy Park, Monireh Baghder and Zadeh Biouki
Twinning@KI
In collaboration with the EMSA (European Medical Student’s Association), IN has decided to include KI in the
Twinning Project this year. Organised all over Europe for years, the Twinning Project is an exchange program where
two universities are paired as “twins” and a small group of students from each institution visits the other for a week
in order to experience the cultural, social and educational aspects of the twin institution.
Since this is a relatively new project within IN, we are still in the developing stage. We expect to have our twin in
spring from Democritus University of Thrace in Alexandroupolis, Greece, and we will send our KI delegates in the
beginning of the summer. We still seek to establish collaborations with other institutions to broaden the offer for
KI students.
Coffee Hour@KI
IN has taken over this project and have had weekly events to maintain socialising aspect, while transforming it into
a new platform for all types of discussions between international and Swedish students. CH@KI is organised by the
info desk by the library every Thursday, and themes are different each week. Other organisations and projects, such
as CHaSE and BUS (biomedicine section) are welcome to volunteer for CH@KI.
Social Dance@KI
IN plans to bring back social dancing classes to KI. The goal of this project is to gather students in a friendly and
entertaining context, to promote socialisation between local and foreign students, while at the same time exposing
them to a different aspect of international culture. In the past, the project included only Latin dances (Cuban Salsa,
LA-style Salsa, and Bachata), which we wish to maintain given their popularity and success, as well as adding
different types of dances such as Tango and other ballroom dance styles.
Cooking@KI
We are bringing back this event as it was a huge event last year. We plan to run this project three times a year. First
session is expected to take place on 17th February.
Advertisement
To promote ourselves, we have decided to take on a number of strategies. We will put up posters, and promote
ourselves via Facebook and e-mail.
Discussing strategies with KI
With our representatives in BIF (beredningsgruppen för internationella frågor), IS (internationella
strategigruppen), and parts of IK (internationella kansliet), we constantly discuss all matters of
internationalisation in KI and MF. We address issues on improvements the local international environment, to how
to deal with exchange studies, and collaborations with other universities.
Promoting Exchange studies
As this is a major issue for KI, we have started to help them with this issue. Last semester, we have arranged “get
inspired by exchange students”, where our speakers shared their experiences regarding exchange studies. We plan
to have another similar event, at the library, however, no dates have been decided.
Other cooperation and coordination
We will keep trying to coordinate all the international work, by having closer contact with all the program sections,
and try to talk to other universities (KTH) and organizations (ESN).
Global Friends
Please refer to their own Verksamhetsplan:
Global Friends uppgift är att välkomna de internationella studenterna till KI och att integrera svenska och
internationella studenter. Detta gör vi genom ett buddy-system, där en KI-student paras ihop med en internationell
student samt genom att hålla ca 2-3 sociala aktiviteter varje månad. Global Friends ansvarar dessutom för att
välkomna de nya utbytesstudenterna genom att hålla i olika terminsenliga välkomstaktiviteter.
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Mål gällande verksamheten
Internationella studenter
Global Friends har tidigare år öppnat sin verksamhet för alla internationella studenter på KI; det vill säga
doktorander, utbytesstudenter och internationella studenter på de olika programmen. Vi fortsätter att jobba mot
att nå ut till samtliga dessa grupper, både innan de anländer till Stockholm/KI samt under deras tid på KI. Global
Friends skickar ut mejl till samtliga nya utbytesstudenter varje termin med information om buddy-systemet,
välkomsteventet, Medicinska Föreningen, KI m.m. När vi har ett event på gång annonseras detta på vår Facebooksida. Sedan i höstas har även Global Friends en aktiv instagram-sida där vi också tipsar om våra event och lägger ut
bilder från tidigare event.
Promotion
Vårt mål den här terminen är att fortsätta arbeta med att göra fler KI-studenter medvetna om Global Friends. Vi
har sedan hösten 2015 blivit väldigt aktiva på Facebook (bilder publiceras från samtliga event), vilket vi hoppas ska
locka både svenska och internationella studenter att engagera sig mer. Främst fokuserar vi på att öka andelen
svenska studenter då vi vill öka integreringen av svenska och internationella studenter och vi redan har väldigt
många internationella deltagare. Detta ska vi göra genom att skapa en grupp med ”Event helpers”, där KI-studenter
har möjlighet att hjälpa till vid ett eller flera event. Detta kommer förhoppningsvis öka andelen svenska studenter
vid eventen samt se till att fler får möjlighet att engagera sig inom Global Friends – inte bara styrelsemedlemmarna.
Syftet med denna grupp är dessutom att fler ska få möjlighet att testa på att engagera sig inom Global Friends, vilket
bland annat kan gynna oss vid framtida rekrytering av nya styrelsemedlemmar.
För att nå ut till fler studenter läggs också stort fokus vid sociala medier – Facebook och Instagram. Att ständigt
vara aktiva och lägga upp bilder är något vi jobbar mycket med. Vi har nyligen även uppdaterat vår logga och
broschyr och hoppas att detta ska göra att Global Friends syns ännu bättre.
Vi medverkar även vid KI’s ”Reception Day” för nya studenter, håller vårt egna mottagningsevent, medverkar vid
infopuben m.m.
Medlemmar
Vårt mål denna termin är att utöka antalet aktiva medlemmar. Detta kommer att göras främst genom gruppen
”Event helpers”. Många vet inte hur man som svensk student kan engagera sig inom Global Friends (om man vill
göra mer än att delta vid eventen) och detta vill vi ändra på. Så fort vi behöver hjälp med något kommer detta att
annonseras via Facebook-gruppen och mejlutskick. Informationsblad om den nya gruppen kommer att sättas upp
på anslagstavlorna på KI.
Samarbeten
Global Friends har ett planerat samarbete med IdrU och MU, då vi är med och anordnar Dodgeball-turneringen.
Detta tror vi är ett bra sätt att integrera svenska och internationella studenter på. Vi hoppas att kunna göra fler
liknande samarbeten under året.
Styrelsen
Styrelsen har som mål att utöka sina medlemmar detta år. I och med att verksamheten växer kommer nya
styrelsepositioner behöva införas.
Events
Vårt mål är att upprätta den kontinuitet som har funnits det senaste året, alltså hålla ca 2-3 event i månaden. Dessa
ska vara varierade och se till att alla studenter känner sig välkomna, även svenskar då vi har som mål att öka andelen
svenska studenter.
Mottagningen
Vårt mål vid mottagningen av nya studenter är att alla ska känna sig välkomna till Stockholm och KI samt att de ska
få all information de kan behöva under sin första tid här i Sverige.
Detta gör vi genom följande punkter:
o Allmän information om KI och Stockholm/Sverige
Innan studenterna kommer till Sverige ska de få ett informationsmail innehållande information om KI,
MF, Global Friends, Internationella Nämnden och Sverige. Vi bifogar bland annat information om SL.
o Faddersystemet
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o

Innan studenterna börjar sina studier på KI ska de ha kunnat ansöka om att få en fadder. Samma deadline
ska gälla för samtliga terminens studenter, så att även de som kommer senare under terminen ska ha
möjlighet att få en buddy.
Mottagningen
Den terminsenliga mottagningen av de nya internationella studenterna innehåller bland annat en guidad
campustur, ett välkomstevent som Global Friends och Internationella Nämnden håller i, deltagande vid
infopuben och en guidad tur i Stockholm.

Faddersystemet
Detta år jobbar vi mycket för att öka antalet KI-buddies. Intresset av att få en KI-buddy är stort och vi vill därför att
fler KI-studenter än tidigare ska bli buddies. Vi kommer att göra mer reklam för buddy-systemet samt försöka
uppmuntra KI-studenter att vara buddy till flera internationella studenter. Vi kommer också att införa nya system
där det sker redovisningar/uppföljningar av buddy-systemet.

Likabehandlingsnämnden, LBN
Det finns för närvarande ingen verksamhetsplan för LBN 2016.

Arbetsterapeutsektionen (Artemis)
Det finns för närvarande ingen verksamhetsplan för Artemis 2016.

Audionomsektionen
Ökat samarbete
Under detta år vill audionomsektionen få ett bra samarbete med audionomprogrammets studentorganisationer
Audink (internationella kommittén) och de nybildade Utbildningsnämnden och Utbildningsrådet. Ett utökat
samarbete mellan Audionom- och Logopedprogrammet finns också med i planeringen (genom sammanslagningen
av programmen).
Mer engagemang ifrån fler studenter
Genom att få ut information till audionomstudenterna om MF och vår sektion hoppas vi att fler studenter blir
involverade. Vi planerar att anordna några aktiviteter för alla studenter inom audionomprogrammet för att få fler
intresserade men även att få en gemenskap över terminerna. Något vi jobbar med 2016 är att fortsätta att få en
gemenskap över terminsgränserna.
Information
Vi har startat en Facebookgrupp för sektionen men hoppas kunna utse någon webbansvarig som kan uppdatera och
underhålla all information om sektionen på internet. Ordförande kommer att uppdatera sektionens Ping-Pong sida
med information till alla Audionomstudenter.
Eftersom vi är en relativt ny sektion så är det viktigaste för oss att hålla igång sektionen med regelbundna möten
och att få studenterna intresserade. Vi hoppas kunna rekrytera många fler medlemmar till hösten då vi kan
presentera vår färdiga Sektion och fånga upp och tillvarata intresset direkt bland de nya studenterna.
Månad

Aktivitet

Beskrivning

varje

Sektionsmöten

Planering och uppföljning av aktiviteter.

marsapril

Besök på
Framtidsmässan,
Audionomdagarna etc.

Intresse för att skapa framtida kontakter och
bredda nätverket för kommande
arbetsplatser har ökat då Audionomerna
märker av en mattning på arbetsmarknaden.

maj

Avslutningsträff

Picknick eller grillkväll
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sep

Inspark

Välkomstaktivitet för nya studenter

okt

Halloween
Hörselveckan

Eventuellt maskerad eller temafest.
Medverka som volontärer för HRF.

dec

Jul-mingel-fika

Julavsluting m Quiz och fika

Biomedicinska Utbildningssektionen (BUS)
Events
Spring Term: A large Mardi Gras pub on February 9th, an International dinner in the gasque, supporting students
attending our national event Biobollen, and an alumni networking event in May.
Fall Term: A student networking event in September. A Solvik party to welcome our new students in October, an
International dinner in the gasque. As well as hosting a coffee hour.
In addition to our section meetings held monthly, and ongoing participation in the PN7 committee to promote a
strong Biomedicine student voice in our programs.
Cooperation
BUS works with the alumni group the Future Network to provide our students with mentors to help promote
career development.
BUS is working with the Studentombudsperson and Queerolinska to distribute information about handling
harassment and discrimination to the students in an info-gasque February 26th.
BUS is also following up with the equality ombudsman, the study counselor, and the Studentombudsman to
organize a lunch seminar on both campuses with similar information in April.
BUS is working with the Public Health section for the alumni event in May.
BUS hopes to work with the International Committee by hosting a coffee hour in the fall.
Improving the section
BUS are adding new traditions to enrich the experience of being a member of BUS and encourage deeper
connections to the section.
BUS will be drafting new documents to ease office transitions to help future students reach their full potential as
officers within BUS.
BUS will be improving website content, social media presence, and other modern means of connecting with our
students.

Biomedicinska Analytikersektionen (BAS)
Inför 2016 är sektionens ambition att hålla BAS-möte minst en gång i månaden. Första delen, januari–februari,
av vårterminen kommer att ägnas åt rekrytering och tillsättande av nya representanter på tomma poster.
I mars/april månad tillsätter BAS en faddergrupp, inför mottagandet av nya T1-studenter, till höstterminen 2016.
Faddergruppen har till uppgift att planera mottagningsveckan där budget samt aktivitetsschema ingår.
För att tacka de studenter som engagerat sig under året samt T6:orna som tar examen vill BAS arrangera en
gemensam aktivitet: en kick-off-pub i MF-puben på Campus Solna. Sektionens aktiva studenter bjuds in. Kick-off
puben planeras ske under perioden maj/juni.
I augusti och september månad genomförs mottagningsveckan som planerat av faddergruppen. De nya BMAstudenterna hälsas välkomna under mottagningsveckan. Den bjuder på: rundvandring på KI (campus Huddinge),
informationsdag där BAS presenterar studentsektionen och mingel med T3 och T5. Detta för att sammanföra de
nya T1:orna samt umgås över terminsgränserna.
Under december månad skrivs verksamhetsberättelsen för 2016, äskan och verksamhetsplanen inför kommande
budget- och verksamhetsår.
Studiesocialt
BAS har ambitionen att skapa en större gemenskap mellan BMA-programmets studenter. För att uppnå detta vill
sektionen ordna olika aktiviteter för sektionens medlemmar och studenter vid BMA-programmet. Exempel på
aktiviteter kan vara filmkväll, fika eller middag i lunchrummet, utedag i park med grillning och umgänge, lekar och
idrottsaktiviteter.
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Sektionen vill också hålla en mottagning för nyanlända utbytesstudenter, där internationella aktivitetsgruppen
anordnar välkomstaktiviteter i samarbete med BAS. Alla BMA-studenter är välkomna att delta i dessa aktiviteter.
Mottagning sker både på vår- och höstterminen.
Vilka aktiviteter som blir aktuella påverkas bland annat av sektionens ekonomiska förutsättningar, samt intresse
bland stundeter. De ovannämnda aktiviteterna är endast exempel.

Doktorandsektionen (DSA)
For the year 2016, DSA has set the following goals:
Continue to improve our public relations – it is important that we are able to reach out to the PhD student body so
that we can build up engagement and distribute important information when necessary. For this we are planning
on doing the following things
o
o
o

Increase engagement on our Facebook page
Send out a DSA newsletter regularly
Represent DSA at Introduction Days for PhD students and during the Introductory Day for international
researchers

Give financial support to events organized by PhD students.
o

We plan to make money we received from the Board of Doctoral education available for student
organized events. These events can be aimed at particular groups but should be open for PhD students
at KI.

Social activities
o
o
o

Several pubs and social activities are planned aimed at bringing PhD students together.
Social Activities workgroup is responsible for organizing these
We also hope this will increase engagement in DSA and we can get more students involved in our other
activities

Invited Speaker
o

We plan to invite speakers to hold lectures for students.

Clinical PhDs
o

The Clinical PhD workgroup will organize events aimed at those who are working in the clinics to
discuss and try to improve conditions for clinical PhDs.

Clarify the rights of PhDs financed by stipends
o

What we have heard back from students is that there is much uncertainty what the students on stipend
are entitled to, for example if they can they can apply for A kassa, if they can take paid vacation, sick
leave etc.

Collaboration with other PhD unions
o

o

We have started to establish a good connection with the PhD Chapter at KTH. The long term aim is to
have good communications between PhD student unions at Stockholm University, KTH,
Handelshögskolan and KI.
This is important so that we can share ideas, and collaborate on bigger projects.

Folkhälsovetenskapliga sektionen (PHS)
Section meetings
Section meetings will be held monthly in order to facilitate a platform for exchange on what is going on in the
different courses as well as committees.
Medicinska Föreningen i Stockholm
Box 250, 171 77 Stockholm
Besök: Nobels väg 10, KI Campus Solna
Tel: 08 – 524 830 76
Fax: 08 – 524 830 75
www.medicinskaforeningen.se

19 / 27

The meetings enhance communication between students in the different tracks and provides students opportunity
to take action if wanted. The information collected during the month will be discussed. Voting will be held on
important issues. More effort will be put into reaching out to
the now underrepresented tracks such as global health and health and work.
Term: monthly
Mix and mingle activities
Various kinds of activities between the different PN5 tracks will be organized in order
to strengthen the coherence of students and facilitate contacts which reach beyond the own class (ex.
Public health related screenings, panel discussions, etc.). Those should also improve social and professional
connections between students of different tracks and years.
Term: at least once in a semester
Cultural events
To integrate international students into Swedish society cultural events should take place. Music concertos, opera
or ballet, and museum visits should be considered as perfect example of artificial Swedish culture.
Term: at least once in a semester
Academic self-development
Annual Public Health-related conference will be held in Umea. Financial support regarding transportation will be
provided by the Board.
Term: Winter 2016
PN5 Graduation Party
As there is no official graduation dinner after the formal graduation ceremony,
the section will organize one for itself. Organizing such an
event will let graduating students keep the university positively in mind. Second year students, including previous
Board members, will be involved in the events organization.
Term: June 2016
Introduction camp
As the introduction camp outing has become a public health favorite, the tradition will be continued into 2016.
The aim is to organize one for the new Public Health Master students starting in 2016.
A welcome weekend also provides the opportunity to get students interested in the sections work and MF.
Term: September-October 2017
Public Health alumni sharing experience
An event organized in collaboration with KI Career centre. Invited alumni will share their experience with younger
colleagues and give presentation on what they work with, what is available and will give some tips how to get a better
job.
Term: November-December 2016

Fysioterapeutsektionen (Fysio)
Fysioterapeutsektionen samordnar studenterna för ökat samarbete och ökad interaktion mellan terminerna och ser
även till att studenterna mår bra och att utbildningen flyter på som den ska. Olika grupper har satts ihop för olika
evenemang, ex. insparkstruppen, välkomstkommitté.
Kollogruppens arbete flyter på fint. De välkomnar studenterna på ett mycket bra sätt vilket är viktigt att sprida till
nya T1or så att de verkligen tar del av dessa dagar då hela klassen blir sammansvetsad.
Vårterminen 2016

Välkomstevenemang för de nya T1orna.

Anordna en Fysiofest/Insparksfest

Anordna palpationsparty för T1orna

Anordna examensmingel

Fortsätta delta i utvecklingsarbeten för utbildningen

Anordna mindre aktiviteter såsom ex. bowling, biljardkväll under terminen för alla på programmet.
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Höstterminen 2016

Välkomstevenemang för de nya T1orna

Anordna en Fysiofest/Insparksfest

Anordna palpationsparty för T1orna

Anordna examensmingel

Fortsätta delta i utvecklingsarbeten för utbildningen

Anordna mindre aktiviteter såsom ex. bowling, biljardkväll under terminen för alla på programmet.
Förbättra interaktionen mellan terminerna
Genom att anordna fysiofester, delta på välkomstdagar och andra mindre aktiviteter så kommer terminerna närmre
varandra. Genom palpationspartyn så kan vi lära av varandra då äldre kursare bidrar med sina kunskaper till T1orna
och får många spännande frågor tillbaka och därmed utvecklas själv. Det är mycket lärorikt att bidra med sina egna
kunskaper. Vi strävar efter en god och trevlig stämning mellan studenterna inom programmet.
Förbättra programmet
Genom våra representanter i programnämnden bland annat så är sektionen med i utvecklingen av programmet. Vi
försöker även finna representanter från varje termin som kan delge sina tankar om utbildningen för att bidra till
utvecklingen.
Samabete med andra program
Visionen är att även få till ett samarbete med studentsektioner från andra program framöver.

Logopedsektionen (LoS)
Ett nytt år med nya möjligheter väntas och vi i logopedsektionens styrelse är stolta över det engagemang
studenterna i sektionen visar, och som har gett oss möjlighet att bibehålla och utveckla studentengagemanget på
logopedprogrammet.
I april kommer studentutbytet mellan logopedutbildningarna på Karolinska Institutet och Åboakademin att
fortlöpa med att studenter från Åbo besöker oss. Detta blir sjunde resan i utbytet som är helt på initiativ och
utförande av studenterna.
Vårterminen kommer i vanlig ordning avslutas med en picknick i det gröna där sektionen står för tillbehör till
grillning och alla tar med något att lägga på grillen. En sittning för alla logopedstudenter kommer också gå av
stapeln, där avgående klass tackas av och alla fyra klasser får en chans till socialt umgänge. Då förra årets sittning
blev mycket uppskattad är tanken att fortsätta med ett liknande koncept där vi hyr in oss på ett event och alla
deltagare betalar en självkostnadsavgift.
Vi har planer på att sälja tygkassar med tryck för att tjäna in extra pengar till kassan. Tygkassarna har varit en
tradition att ge bort till nya studenter för att välkomna dem till programmet. Studenter och lärare har nu uttryckt
intresse av att köpa nya om vi trycker upp dessa.
Sektionsstyrelsen kommer att fortsätta sitt arbete med att stärka studenternas situation och utgöra en bro mellan
dem och utbildningen. För att få studenternas synpunkter kommer det att hållas två sektionsmöten per termin.
Styrelsen kommer att fortsätta sitt arbete med hälsogruppen, ett forum för främjandet av studenternas psykiska
och fysiska hälsa samt en länk till Studenthälsan.
Styrelsen kommer även att fortsätta sitt arbete med att stödja de studenter som är aktiva Kurskommittén,
Utbildningsrådet och Utbildningsnämnden. Kurskommittén kommer under 2016 att arbeta för ett bra samarbete
mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. Studentrepresentanterna som är valda till
programnämnden fortsätter sitt arbete med att föra
Vi hälsar i januari tre inresande studenter hjärtligt välkomna till oss på Karolinska institutet ifrån University of
Illinois och Köpenhamns Universitet. Under sommaren kommer två studenter från KI läsa sommarkurser på
University of Illinois. En student från KI kommer också tillbringa vårterminen i Köpenhamn. Vi i sektionen arbetar
för att kunna stötta och vara studenterna behjälpliga i största möjliga mån.
Under året kommer det även att anordnas samkvämsaktiviteter och pubkvällar för samtliga logopedstudenter.
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Läkarsektionen (LS)
Läkarsektionen representerar alla läkarstudenter på Karolinska Institutet (KI) via ca 60 studentrepresentanter som
sitter i kollegier, kommittéer och arbetsgrupper som finns inom läkarprogrammet. Vår verksamhet är starkt
beroende av det gedigna ideella engagemanget från våra studentrepresentanter med målet att tillsammans med
administratörer, lärare och programledning vidareutveckla och förbättra läkarprogrammet. Genom att föra fram
studenternas perspektiv på frågor som diskuteras och beslut som fattas, bidrar LS till det kvalitetsförbättrande
arbetet på läkarprogrammet och kan återkoppla de viktiga besluten och förändringarna tillbaka till
läkarstudenterna, så att alla får möjlighet att påverka sin utbildning.
LS övergripande plan för verksamhetsåret 2016 är att ständigt arbeta för att utveckla och förbättra
läkarutbildningen på KI. Arbetet syftar till att driva studentinflytandet inom läkarprogrammet framåt och bevaka
att utbildningen håller den bästa möjliga kvalitén. Sektionens arbete kommer att styras mycket av vilka frågor som
blir aktuella på läkarprogrammet och under året kommer arbetet att justeras därefter. Förutom det
utbildningsbevakande arbetet vill sektionen arbeta på sin organisationsstruktur, samt med fler studiesociala
aktiviteter, marknadsföring, sponsring, rekrytering och kommunikation till våra medlemmar.
Sammanfattningsvis hoppas LS på ett framgångsrikt och spännande år som bidrar till en utveckling av vår
organisation och utbildning.
Styrelsens sammansättning
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamöter

Awad Smew
Ida Lagerström
Alexander Hedfjäll
André Hermansson
Felix Berglund
Maria Belikova
Emin Mailian
Ebba Hillstedt
Josefin Ivarson

Prioriterade områden inom utbildningsbevakning
Arbetsgrupp kurswebbar
En återkommande fråga på sektionsmöten har varit utformningen av programmets kurswebbar på PingPong. För
att bättre bevaka frågan och leda ett kvalitetsförbättrande arbete vad gäller kurswebbarna startades förra året en
särskild arbetsgrupp inom LS bestående av fem läkarstudenter. Målet med arbetsgruppen är dels att se till att alla
kurssidor följer en gemensam mall för att underlätta användarvänligheten, samt att bidra till de större strategiska
frågorna vad gäller IT-lösningar generellt på KI. I detta arbete har kontakt tagits med Centrum för lärande och
kunskap (CLK) på KI. I år planeras utskick av en enkät till samtliga läkarstudenter på KI om utformningen och
innehåll av kurswebbar.
God introduktion för nya studenter
Att nya läkarstudenterna ska få en god introduktion till sitt program och lärosäte är en viktig fråga för LS. Sektionen
tror starkt att en god introduktion bidrar till ökat välmående och bättre studieresultat framgent i utbildningen. Efter
presentation av en rapport från Styrelsen för utbildning gällande introduktionsinternaten på KI och flertalet
förbättringsområden med dessa, har frågan om kolloverksamheten aktualiserats inom LS.
I år vill sektionen fortsätta att proaktivt arbeta med denna fråga, dels via representanter i relevanta arbetsgrupper
på KI, dels via fortsatt god kontakt med läkarprogrammets kollostyrelse och andra kolloansvariga inom andra
program.
Pedagogiskt pris
För att synliggöra och premiera goda pedagogiska insatser på läkarprogrammet har LS arbetat fram ett förslag på
stadgar till ett pedagogiskt pris (Hippocampus) där läkarstudenter ska kunna nominera lärare och handledare både
från de prekliniska och kliniska terminerna. Förslaget har presenterats för programrådet och arbetet med
implementeringen av priset kommer att fortsätta under året.
Framtidens läkarutbildning på NKS
LS kommer att fortsätta representera läkarstudenter vid informationsmöten, och samtliga tillfällen där det ges
möjlighet till studentinflytande. Att de kliniska placeringarna inom ramen av läkarutbildningen kan vara av fortsatt
god kvalitet under flytten till det nya sjukhuset är en prioriterad och viktig fråga för sektionen.
Examinationer
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En aktuell fråga på läkarprogrammet är examinationer, deras utformning och framtid inom utbildningen. Sektionen
ska fortsätta bevaka frågan, och kommer att ha ett aktivt samarbete med Dr Agneta Månson-Broberg som är
ansvarig för en arbetsgrupp inom läkarprogrammet som fokuserar på på examinationer.
Utvärderingar och kvalitetsarbete
En inledande kontakt har upprättats med utvärderingsenheten på KI med syfte att framöver kunna bidra i större
utsträckning till att förbättra läkarprogrammets kvalitetsarbete. Viktiga frågor ska fortsätta att bevakas genom
representation i CLK:s styrgrupp och programnämnden samt med programmets arbetsgrupp för utvärdering.
Verksamhetsförlagd/verksamhetsintegrerad lärande (VFU/VIL)
Att den verksamhetsförlagda, kliniska utbildning håller en god kvalitet, med relevanta lärandemål,
lärandeaktiviteter och examinationer är av högsta intresse för alla läkarstudenter och särskilt sektionen. LS ska
fortsätta arbeta för bättre feedback på VFU samt krav på handledarutbildning. Frågor om VFU kommer att bevakas
i arbetsgruppen för VFU som leds av Dr Wilhelmina Ekström.
Studentrepresentation
LS har som mål att fortsätta vara väl representerade i alla viktiga nämnder, råd, arbetsgrupper, kollegier och
kommittéer som verkar på läkarprogrammet. Löpande under året kommer flertalet nya studentrepresentanterna
att väljas in i dessa grupper. För att bidra med inspiration och kompetensutveckling planerar LS att genomföra en
utbildningsdag för studentrepresentanter.
Ekonomi
LS vill under året etablera kontakt med en fast sponsor för ett långsiktigt samarbete. Med en ökad storlek och fler
engagerade i organisationen är målet att öka de ekonomiska tillgångarna, för att kunna erbjuda fler events för våra
medlemmar och satsa på fler projekt.
Organisationsstruktur
Med ett ökat antal engagerade läkarstudenter och medlemmar, tillkommer högre krav på en effektiv och
välfungerade organisationsstruktur. Under året planerar således LS se över sin organisationsstruktur för att
identifiera områden där förbättring kan ske, exempelvis fler arbetsgrupper eller kortare möten.
Samarbeten
LS vill under året stärka relationen med andra sektioner på MF, med målet att ha ett utbyte av erfarenheter inom
utbildningsbevakning och samarbete kring olika typer av events.
Utanför MF kommer sektionen arbeta för bättre kontakt med Sveriges läkarförbund student och Svenska
Läkarsällskapet. Sektionen kommer att fortsätta samverka med de andra motsvarigheterna till LS på andra
studieorter i Sverige, men vill även initiera liknande kontakt med internationella lärosäten.
Information och kommunikation
Ett stort arbete för sektionen kommer att vara att ständigt kommunicera med våra medlemmar och marknadsföra
vår organisation. LS kommer fortsätta att använda sina kanaler på sociala medier samt mejl. Sektionen kommer
också att fortsätta delta i infopuben på MF.
Informationsevents
LS planerar genomföra informationsevents för olika terminer i syfte att berätta för läkarstudenter om verksamheten
och de aktuella frågorna samt att värva nya engagerade medlemmar och studentrepresentanter.
Möten
Sektionsmöten
LS kommer att fortsätta att med jämna mellanrum kalla samtliga läkarstudenter på KI till öppna sektionsmöten.
Målet är att ha ett sektionsmöte per månad.
Styrelsemöten
Styrelsen kommer att sammanträda vid flertalet tillfällen under året och genomföra ett kontinuerligt
utbildningsbevakande och utvecklingsdrivande arbete. Samtliga ledamöter kommer att ansvara för specifika
områden, och kommer att med jämna intervall rapportera om det fortlöpande arbetet med dessa.
Ordföranderåd
LS presidium kommer att delta vid samtliga ordföranderåd.
FUM
LS kommer att fortsätta ha en FUM-representant och via denne informeras om MF:s verksamhet.
OMSiS
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Ordförandekonventet för Medicine Studerande i Sverige kommer att äga rum fyra gånger i år och LS planerar att
vara representerade med minst två styrelserepresentanter vid samtliga tillfällen.
Nationella grundutbildningsmötet
Det årliga nationella grundutbildningsmötet för läkarprogrammet kommer att äga rum i Göteborg under hösten,
och LS planerar att där vara representerade.
AMEE
Den årliga AMEE-konferensen kommer att äga rum i Barcelona i slutet på augusti. LS har erhållit ett bidrag på
20000 kr från Rosanders fond till detta ändamål, och ämnar att skicka flertalet representanter till detta lärorika
möte.

Optikersektionen (Kaustika)
Psykologsektionen (PsyKI)
Psykologsektionen, PsyKI, syftar till att ordna aktiviteter som för studenterna inom psykologsektionen samman. Vi
vill också öka samvaron mellan utbildningsprogrammen inom MF samt mellan de olika psykologprogrammen i
Sverige. En annan viktigt del är utbildningsbevakning och ta vara på våra studenters intressen.
Styrelsen 2016
Styrelsen ska bestå av en ordförande, en vice ordförande, en kassör, en psykklubberiansvarig, en utbildningssekreterare, en sekreterare och en mottagningsansvarig.








Ordförande: Jonathan Namini.
Vice ordförande: Malena Reventlid.
Kassör: Maya Winther.
Psykklubberiansvarig: Sofia Heynes.
Utbildningssekreterare: Severin Lindskog.
Sekreterare: Andrea Olofsson.
Mottagningsansvarig; Ej tillsatt.

Möten
Psykologsektionsmöten ska hållas ungefär en gång per månad under terminstid. Alla psykologstudenter inskrivna
vid Karolinska Institutet är välkomna på mötena.





Årsmöte i januari eller februari – val av styrelse och andra förtroendeposter.
Kick-off för den nyinvalda styrelsen och andra representanter.
Hålla regelbundna psykologsektionsmöten – åtta möten planeras.
Till julen planerar vi att ha julmys för alla psykologstudenter med julfika.

Marknadsföring





Underhåll av PsyKI:s delar av Medicinska Föreningens hemsida.
Hålla informationskanalerna uppdaterade – PsyKI:s egna grupp och sida på Facebook.
Sälja tygkassar med PsyKI:s logga.
Jobba för att fler psykologstudenter blir medlemmar och engagerar sig i kåren.

Mottagning och avslutning




Sommaravslutningsaktivitet, vi planerar för grillning precis som tidigare år vilket brukar vara ett väldigt
uppskattat evenemang.
Avslutningsfesten Slutsessionen för termin 10 anordnas med hjälp av termin 8.
Mottagningsaktiviteter och kollo för de nyantagna anordnas med hjälp av termin 2.

Fest och andra sociala aktiviteter


PsyKI-samkväm – vi brukar inleda höstterminen med att samlas för något att dricka och mingla och
sedan anordna ett par liknande tillfällen under året.
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PsyKI-speeddejting – studenter från de övre terminerna svarar på frågor och minglar med studenter från
termin 1.
Vi eftersträvar att ordna fler ”fikaträffar” eller dylika alkoholfria-events.
Fest eller sittning i MF:s lokaler, vi bjuder också in Stockholms Universitets psykologstudenter till våra
fester och ibland andra program inom MF.
Terminsöverskridande aktiviteter som samtliga psykologstudenter kan delta på.

Idrotts- och friluftsaktiviteter


Läger på Solvik.

Utbildning och studiebevakning




Medverka i samarbete (ordförandenätverk) mellan alla lärosäten med psykologprogram, IRL-träffar två
gånger om året.
Fortsätta att jobba med event såsom P2P och forskningsseminarium.
Vi vill vara en aktiv del av MF ifråga om deltagande på utbildningsråd, ordföranderåd och
informationsdagar.

Sjuksköterskesektionen (SSEK)
Generellt angående Sjuksköterskesektionen
Status
I dagsläget är engagemanget i Sjuksköterskesektionen låg. Det resulterar i att det blir svårt att tillsätta de poster
som behövs tillsättas för att utbildningen ska få den feedback och utveckling den behöver och förtjänar.
Sjuksköterskestudenterna har även uttryckt att ”studentlivet” saknas, och finner därför ingen energi till
engagemang kring aktiviteter som t.ex. Välkomst-kollot.
Plan
Under 2016 kommer sektionens fokus ligga på att aktivt jobba med att öka engagemanget och rekrytera fler
studenter till sektionen. Detta igenom att fånga upp förstaårselever (T1 samt T2:or) tidigt, gå ut till alla terminer
och prata om sektionen. Samt sätta sektionsmötena på mer kompatibla tider än under det gångna året, så att fler
känner att de har tid att närvara vid ett sektionsmöte.
Vi kommer även sikta på mer projekt under 2016, t.ex. karriärkvällar.
Åtgärder
Gå ut i alla terminer
Vid varje terminsstart skall terminsrepresentanterna vid de olika terminerna (exkluderat termin 1, det gör
sektionsstyrelsen) och informera om sektionen och möjligheten till att påverka utbildningen, och engagera sig så
att studentlivet utvecklas på Karolinska Institutet.
Mer kompatibla mötestider
Under 2015 låg sektionsmötena oftast kring 16:00-17:00, detta tros vara en faktor till mindre engagemang och
uppslutning kring sektionen. Därav kommer vi under 2016 påbörja sektionens egna Lunchmöte där vi bjuder in alla
studenter att luncha med oss och diskutera utbildning, studentliv och andra projekt som kan påbörjas av engagerade
studenter.
Projekt
Välkomst-Kollo
Kollot kommer att arrangeras för de nya studenterna VT -16 och HT -16. Planen är att fortsätta att utveckla kollot,
göra föreläsningarna mer intressanta för att fånga studenternas intresse, göra studenterna mer aktiva under
föreläsningarna. Vi har som mål att under detta året bjuda in följande, för att få studenterna mer hungriga på sitt
yrkesval samt engagerade:
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- Vårdförbundet Student
- Nyblivna sjuksköterskor examinerade ifrån KI
- Sjuksköterskestudenter som berättar om sin Utbytesstudier kombinerat med SINK och information om hur man
blir utbytesstudent
Restaurangsittning
P.g.a bristande engagemang har sjuksköterskorna inte fått de studentaktiviteterna de har velat ha. Innan vi har en
bättre uppslutning av studenter då man kan arrangera något större på MF, föreslås en restaurangsittning, där man
marknadsför datum och tid för att gå på restaurang för att öka engagemanget i sektionen och främja ett aktivt
studentliv.
Pris till årets lärare/terminens bästa lärare
Under 2016 vill vi fortsätta utveckla detta projekt. Vi kommer jobba mer aktivt med utformningen, hur man röstar,
hur ofta vi delar ut priset och i vilket sammanhang och forum vi delar ut det, osv. Men detta för att öka positiv
feedback lärarna förtjänar.
Mål
Målet är att i slutet av 2016 är att ha en bättre uppslutning kring Sjuksköterskesektionen, där studenterna är
engagerade och känner att de har ett bra studentliv. Se till att alla poster som skall tillsättas är tillsatta och ha en
bra spridning av terminer på posterna. Så att utbildningen följer därav en bättre utveckling tack vare mer feedback
från en större grupp studenter
Nämnder/kommittéer
Programnämnden
Vi följer utvecklingen av programnämnden och hela dess omorganisation till NVS utbildningsnämnd. Vi kommer
att arbeta för att sjuksköterskestudenter skall representeras i det högsta organet vid Karolinska Institutet då vi är
den tredje största utbildningen. Vi kommer även fortsätta jobba med tidigare redan påbörjade projekt och arbeten
med bl.a. förbättringsförslag för samarbetet akademi och klinik emellan. Vi kommer hålla alla uppdaterande kring
arbetet med Högskoleverkets utvärdering av sjuksköterskeprogrammet och målet för oss alla på KI är att få högsta
betyg.
Sjuksköterskeprogrammets kommitté för studentutbyten (SINK)
Målet är att fortsätta inspirera och få studenter att vilja söka utbytesstudier. Ett krav som ställs på de studenter som
väljer utbytesstudier är att de ska hålla minst en föreläsning för övriga studenter om hur deras tid utomlands har
varit. Dessa föreläsningar ska nå ut till nya och äldre för att på så vis inspirera studenter, då intresset för
utbytesstudier varit lågt. Idéer om hur mottagningen av utbytesstudenter kan förbättras kommer att diskuteras
under året och genomföras tillsammans.
SINK brukar skicka studenter på en konferens per år. Målet är internationalisering av sjuksköterskeprogrammet på
både hemmaplan och bortaplan. Man arbetar nu för att locka fler studenter att söka utbyten. Man vill även skapa
en kurs på engelska för att öka kontakten mellan svenska och utländska sjuksköterskestudenter. SINK arbetar även
för att hitta fler intressanta resmål för studier bl.a. Argentina, USA och Turkiet kan bli aktuella.
Temarådet
I år hoppas vi på fler möjligheter för studenter att föra fram sina åsikter till terminsrepresentanter. Exempelvis att
terminsrepresentanterna en vecka innan sektionsmöte samlar kvar hela klassen efter en gemensam föreläsning och
lyfter fram deras synpunkter. Om klassen inte är samlad och är ex. utspridda på VFU skall dem kontaktas genom
annat forum (pingpong, facebook etc.). Terminsrepresentanterna ska ansvara för att minst en gång i månaden
informera ordförande om hur studenterna/ studierna mår och fungerar.
I år kommer vi att jobba med att försöka få fler elever att svara på kursutvärderingarna då andelen svar varit låg de
senaste åren. Detta är något vill lägga vikt på och utveckla under året då kursutvärderingarna är otroligt viktiga för
att hålla en hög standard på hela utbildningen.
Fullmäktige i Medicinska Föreningen
Att minska klyftan mellan Campus Huddinge och Campus Solna är en svår utmaning men inte omöjlig. Det behövs
rätt aktiviteter och rätt intresse för att minska denna klyfta och förbättra både kommunikation och samarbete.
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Pingpong-admin
Vid terminstart kommer SSEK’s aktivitet i ping pong att presentera styrelsen samt dess verksamhet och hålla
studenterna uppdaterade om vad som händer. Vi hoppas att aktiviteten kommer hjälpa oss att nå ut till studenterna
mer. Pingpong admin ska även ansvara för att uppdatera SSEKs sida på medicinskaforeningen.se.
Festkommittén
Under föregående år har intresset för festis ebbat ut men vi hoppas att under detta år kunna bringa liv i Festis igen
genom att engagera nya medlemmar och tillsammans starta en fungerande grupp för att ordna minst en sittning
per termin. Vi kommer även att undersöka intresse för andra aktiviteter så som grillning, tävlingar, fredagspub på
MF mm.
Studiesociala kommittén
SSEK’s representant kommer att få vara med och utforma vilka kriterier som kan ge dispens vid olika ärenden.
Detta är en relativt ny kommitté i SSEK och vi kommer arbeta med dess utveckling under året.
Kursplanerådet
Detta är en relativt ny kommitté i SSEK och vi kommer arbeta med dess utveckling. Ökat inflytande i kursplanerådet
förväntas.
Förslag från studenter är bl.a. att information om återkommande kurslitteratur under studietiden bör ges till
studenterna.
Övrigt
Övriga
sjuksköterskeutbildningar
på
KI
Vi
vill
få
mer
kontakt
med
studerande
från
röntgensjuksköterskeutbildningen
och
specialistsjuksköterskeutbildningen och se till att de vet var de ska vänta sig exempelvis vid synpunkter om
utbildningen och undersöka om intresse finns att ta del av studentlivet.

Medicinska Föreningen i Stockholm
Box 250, 171 77 Stockholm
Besök: Nobels väg 10, KI Campus Solna
Tel: 08 – 524 830 76
Fax: 08 – 524 830 75
www.medicinskaforeningen.se

27 / 27

