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Medicinska Föreningens styrelse kommer under året fortsätta arbetet enligt Föreningens vision och 

ledord Dedication, Diversity and Development. Detta för att vara välkomnande, inkluderande och 

utvecklande för alla sina studenter på grund-, avancerad- och forskningsnivå. 

Flemingsberg 

Medicinska Föreningens lokaler på Flemingsbergs Campus kan utnyttjas mer än i dagsläget. 

Styrelsen kommer arbeta för att informera och propagera för dessa lokaler, så att Medicinska 

Föreningens närvaro i Flemingsberg blir tydligare, och att sektionerna i området får en mer naturlig 

miljö för att träffas. Tillsammans med detta ämnar Styrelsen att instifta och kalla till ett 

“Flemingsbergsråd”, där de i Flemingsberg lokaliserade sektionerna ska ingå. Detta för att skapa 

en mer öppen miljö för studenter och doktorander, samt för att underlätta samarbeten och bygga 

en starkare “Vi”-känsla.  

Det fortsatta samarbetet med Odontologiska Föreningen (OF) är även en viktig del i arbetet, som 

Styrelsen kommer värna om och försöka stärka ytterligare. Det är Styrelsens ambition att även 

Medicinska Föreningens olika underorgan ska kunna nyttja detta samarbete för att utöka sina 

aktiviteter i Flemingsberg. Medicinska Föreningen kommer även under 2017 fortsatt engagera sig i 

Flemingsbergs Förenade Studentkårer (FFS), för att kunna stärka vår närvaro i området ytterligare.  

Hälsa 

Styrelsen kommer under 2017 arbeta med studenters psykiska och fysiska hälsa. Detta genom 

bland annat god kommunikation med Studenthälsan och Arbetsmiljönämnden vid Karolinska 

Institutet (KI), och Medicinska Föreningens Studerandeskyddsombud. Styrelsen vill 

uppmärksamma studenthälsa och få insyn i studenternas hälsosituation, för att identifiera och 

arbeta med ohälsa. Styrelsen kommer vidare uppmärksamma de befintliga resurserna för 

studenthälsa vid KI och MF under året. 

Styrelsen har även som ambition att ta fram och implementera en alkoholpolicy för Medicinska 

Föreningen. 

Kommunikation 

Kommunikation är en grund för Medicinska Föreningens vällevnad. Styrelsen kommer under året 

arbeta för att öka kommunikation i, och mellan olika organ inom Medicinska Föreningen. Styrelsen 

kommer, förutom allmän uppmaning och genom eget gott exempel, arbeta för detta genom ökad 

närvaro och aktivitet på olika medier. Medicor, Thalamus, Facebook, samt den nya applikationen 

YourBlock är några exempel på var Styrelsen ser god utvecklingspotential.  

Hur Medicinska Föreningen kommuniceras och uppfattas utåt, framförallt av de nya studenterna är 

något Styrelsen vill förbättra. Detta ämnas uppnås av Styrelsen genom ökad transparens, och 

fysisk närvaro. Medicinska Föreningen ska vara lätt att förstå, och att hitta vad man finner 

intressant ska vara minst lika enkelt. 

För att utvärdera kommunikationen och effekten av Styrelsens arbete inom området kommer 

enkäter skickas ut, för att få in en tydlig opinion om styrkor och svagheter i Medicinska Föreningen. 
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Kårhus 2018 

Projektet Kårhus 2018 startade under 2014 och har framförallt beretts och drivits av 

Kårhusstiftelsen (KHS). Målet med projektet är att samla in medel till, och genomföra en större 

renovering av kårhuset i Solna. Projektet består av en Styrgrupp, under vilken finns en 

Fundraisinggrupp och en Byggrupp. Styrelsen kommer fortsätta stötta dessa grupper i deras arbete 

och aktivt bevaka arbetet genom representanter i de olika grupperna. Styrelsen kommer även 

bistå med hjälp för olika evenemang som anordnas inom projektet. 

Medlemmar 

Styrelsen hoppas under 2017 kunna öka medlemsantalet ytterligare, efter 2016 års framgångar. 

För att lyckas kommer arbetet fokusera på att göra det lättare att engageras sig i Medicinska 

Föreningen, och få fler att engagera sig. Detta kommer delvis göras genom förbättrad 

kommunikation, både internt och externt, och ett ökat arbete med Campus Flemingsberg. 

Styrelsen vill även göra det mer attraktivt att vara medlem. Detta genom att arbeta för att utöka 

antalet rabatterade aktiviteter och förmåner för medlemmarna. Styrelsen kommer även arbeta för 

att marknadsföra dessa förmåner mer effektivt, så att fler studenter kan nyttja dem fullt ut. 

Studenterna vid KI har även under lång tid uttryckt ett önskemål för ökade friskvårdsmöjligheter 

på Campus Solna, något Styrelsen kommer undersöka och arbeta för. 

SNNC 

Under 2017 kommer Medicinska Föreningen åter stå värd för Student’s Nobel Nightcap, den 

inofficiella efterfesten till Nobelmiddagen. Styrelsen kommer att fortsätta bevaka och understödja 

arbetet i det nyligen tillsatta utskottet NNC.  

Organisation 

Under verksamhetsåret 2017 kommer Styrelsen arbeta för att effektivisera och underlätta det 

organisatoriska arbetet inom Medicinska Föreningen. Detta genom att revidera och tydliggöra 

styrdokument, samt utforma tydliga och lättillgängliga mallar för formalia, såsom protokoll och 

verksamhetsberättelse. Utöver det kommer Styrelsen aktivt finnas tillhanda för Medicinska 

Föreningens utskott, sektioner, föreningar, nämnder och andra organ, bland annat genom 

regelbundna Ordföranderåd. 

Styrelsen vill även formulera en värdegrund för Medicinska Föreningen, som ska spegla visionen 

och ledorden Diversity, Development och Dedication. Värdegrunden ska tas fram i samråd med alla 

MF-organ. 

Rektorsval 

Medicinska Föreningen, och dess styrelse, ska fortsatt vara involverad i rekryteringen av KIs nya 

rektor under 2017 för att försäkra att studenterna och doktorandernas röst hörs. Medicinska 

Föreningen kommer arbeta för att processen sker med största möjliga transparens. 

Studentrepresentation 

Studentrepresentation är ett av studentkårens centrala syften. Styrelsen kommer under året 

arbeta med att strukturera och organisera  studentrepresentationen. Bland annat genom att se 

över hur dessa positioner annonseras och utses. Det är styrelsens mål att samtliga studenter ska 

vara välinformerade om möjligheterna att vara studentrepresentant inom olika KI organ, samt hur 

man söker dessa positioner. Med detta hoppas Styrelsen kunna säkerställa att Medicinska 

Föreningen är välrepresenterad i KIs samtliga organ, i år och under kommande år. 

För att vidare stärka studentrepresentationen kommer Styrelsen stötta och bistå Utbildningsrådet. 

Detta för att skapa en miljö i vilken studentrepresentanterna kan mötas och diskutera 

gemensamma frågor. 

Gemenskap 
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Styrelsen kommer arbeta för att öka gemenskapen inom Medicinska Föreningen under 2017. En 

öppen och god plattform för kommunikation och utbyte av idéer och erfarenheter mellan studenter, 

oavsett program- eller organtillhörighet, är en grundförutsättning för en god gemenskap. Det finns 

utrymme för utveckling av de etablerade systemen för samarbete som finns inom Föreningens 

olika organ. Styrelsen ämnar skapa sociala miljöer där alla organ kan dela sina erfarenheter och 

hjälpa varandra. 

Styrelsen kommer arrangera olika evenemang för att förebygga polarisering inom Medicinska 

Föreningen. Detta genom olika typer av evenemang för att skapa både vänskapsband och 

möjligheter till ökat samarbete och lärande. För att motverka en intern, byråkratisk och 

svårförstådd bild av Medicinska Föreningen, kommer Styrelsen arbeta för att öppna dörrar under 

året. Nya idéer och förslag kommer välkomnas, underlättas och stöttas i största möjliga mån. 

Förvaltningsutskottet, FU 
 

Vi klarade oss igenom 2016 med stärkt ekonomi. Under 2017 ser förutsättningarna inte lika ljusa 

ut, men utskottets verksamhet, som är vital för kårens kontinuerliga funktion, kommer likväl 

fortgå. I det följande beskriver vi närmare vad som Förvaltningsutskottet ska syssla med under 

året. Detta gäller tillsammans med och utöver vad som anges i stadgarna och i utskottets 

reglemente. 

 

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 de som verkar inom kåren “i” frågor som berör dessa. Fixardagar 

ska fortsatt hållas och utannonseras kontinuerligt för att göra det fortsatt enkelt för intresserade 

att delta. Uppslutningen på flertalet av utskottets aktiviteter har tidvis varit mycket god, och under 

2017 hoppas vi kunna utöka intresset ytterligare. Vidare 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 den viktigaste informationen kring kårhuset och FUs verksamhet ska inrättas. Utifrån 

den ska utskottet utarbeta instruktioner för kårarbetet för att underlätta generationsskiften inom 

föreningen. Dessa dokument bör samlas och tillgängliggöras för de kåraktiva. I samverkan 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 
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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 de senaste två åren. 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. 

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. 

 

Villkorsändring av lån 

Bindningstiden för ett av våra lån löper ut och vi behöver bestämma om det ska bindas på nytt och 

på vilken period. 

Kortbetalningar 

Under 2016 infördes möjligheten att betala med kort på MFs fester i och med inköpandet av nya 

kassaregister och en kortterminal. Detta har varit uppskattat och under 2017 ska ytterligare två 

kortterminaler införskaffas. Vidare ska utbildning i hantering av de nya kassaregistren och 

terminalerna hållas löpande för att underlätta användandet för medlemmar i Programutskottet och 

andra kårorgan.  

Nobel Nightcap 

Under 2017 hålls Nobel Nightcap på MF och då projektets ekonomi är en del av vår ska utskottet 

tillse att projektet inte går med förlust och vara allmänt behjälpliga i olika ekonomiska frågor. 

Personal 

Arbetsmiljö 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vidareutvecklas och förstärkas. Arbetsmiljöpolicy, 

instruktioner och FU-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. 

Samverkan 

Samverkan med personalen inom ramen för samverkansavtalet ska utvecklas och förstärkas. 

Vaktmästartjänsten 



   Verksamhetsplan  

     

 7/28 

Under januari 2017 kommer en ny vaktmästare anställas, och utskottet ska aktivt arbeta för att 

inskola denne. Vaktmästarens arbetsuppgifter skall förtydligas och vi ska verka för att knyta 

vaktmästaren tätare än tidigare till utskottet i övrigt. 

Förhyrningspersonal 

Under året ska MF:s service att erbjuda personal under förhyrningar införas. Rutiner och 

anställningsunderlag för förhyrningspersonal ska utarbetas. 

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 några 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. 

Medlemsavisering 

Utskottet ska arbeta för att medlemskapsavierna skickas ut så tidigt som möjligt och att även påminnelser skickas 

ut efter ungefär en månad. Detta för att tidigt under terminen få in så många medlemmar som möjligt. 

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 

tidsplan 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. 
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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 2017 eftersom det är angeläget inte minst ur brandskyddssynpunkt. 

 

Kårhusintendenturen 

Kårhusintendenturen ska börja verka som en grupp som arbetar med kårhuset i Solna 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. Utskottet ska tillse att lås och kortterminaler fungerar som de ska i alla dörrar där de används 

och att larmens funktionalitet förbättras. Nyckelschemat ska under 2017 uppdateras för att motsvara det som 

antecknades under låsinventeringen 2016.  

Nya bord till aulan och tillgång till uteförrådet 

Under 2017 ska vi 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 

uteförrådet går att använda igen. 

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 redan 

under 2015 men som ännu inte har gått i hamn. 

Kårhusfixardagar 

Under 2017 ska kårhusfixardagar hållas 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 

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. Under 2017 

ska ljud- och ljusgruppen slutföra arbetet med det nya ljud- och ljussystemet i aulan. 

Livsmedelshantering 
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Informationen om de regler som gäller för Föreningens livsmedelshantering ska ses över. 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 Nightcap 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 

Under 2016 har kårhusstiftelsen påbörjat arbetet med att finna donatorer till en renovering av kårhuset. En 

prioriteringsordning har tagits fram och arbetet hoppas påbörjas under 2018. Utskottet ska under året fortsatt 

vara behjälpliga i allt som rör projektet. 

Nobel Nightcap 

2017 hålls Nobel Nightcap på MF. Utskottet ska verka för ett gott samarbete med projektet och sammanställa 

regler för vad som får göras med lokalerna samt tillse att dessa följs. För att minimera risken för en upprepning av 

tidigare projekts stora påfrestning på kårhuset och utskottets aktiva.  

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. 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 2017 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 2017 we want to be able to keep Solvik open for rentals even during the winter.  

The most important task for 2017 will be the recruitment of new members to the sports cabin committee to 

distribute the inspection workload among more active people. Traditionally many union members that are/were 

active in other union organs or finished their studies at KI are active within the sports cabin committee (MF’s 

retirement home). 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 2017.   
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Further projects concerning the sports cabin committee that should be discussed during 2017 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 2017. 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 

Solna/Huddinge ses över i förhållande till hur lokalerna i Huddinge utvecklas. 

Biljetthanteringssystem 

Under 2016 började utskottet utreda möjligheten att införa biljetthanteringssystem med onlinebokning och 

betalning av biljetter till föreningens evenemang, för att underlätta för alla medlemmar att köpa biljetter och för 

våra kåraktiva att sälja biljetter till sina evenemang. Under 2017 hoppas vi kunna införa detta på prov varefter 

tjänsten får utvärderas 

Idrottsutskottet, IdrU 

Syfte och aktiviteter 
Idrottsutskottets övergripande plan för verksamhetsåret 2017 är att fortsätta arbeta med att aktivt främja 
friskvård och idrottsutövning på Karolinska Institutet. Detta genom att uppmana till och skapa förutsättning för 
motion och idrottsutövande i många olika former, såväl spontant som under organiserade former.  
 
De främsta enskilda arbetsområdena under året kommer att vara: 

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

mottagningsutskottet kring mottagningen av de nya studenterna. 
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- 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 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. Vi har under 2016 samarbetat med såväl 
Odontologiska föreningens som Fysioterapisektionens idrottsutskott kring idrottsdagens aktiviteter och ämnar att 
fortsätta med det.   
 
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 i Solna vilken vi får 
boka gratis samt i Friskvårdens lokaler (där vår deal 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. Vi använder varje år vår budget för inköp av ny utrustning till skrivsalsaktiviteterna för att ersätta 
befintlig trasig och sliten utrustning.  
 
För andra aktiviteter är vår ambition att under 2017 hyra strötider för volleyboll och fotboll i Solnahallen och/eller 
GIH samt fotbollsplaner på Skytteholms IP för turneringen Copa Karolinska under höstens idrottsdag. Andra 
utgifter för 2017 kommer röra MF:s deltagande P3-turneringen i Uppsala under hösten och en ny tennisturnering 
i samarbete med Handels. Dessa utgifter planeras delvis att täckas med deltagaravgifter. 
  
I Idrottsutskottets övriga mål inför 2017 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 6 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/afterbeach-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 Val Thorens under 
påskveckan. Vi har detta år 59 platser på resan. Vi har även som mål att upprepa surfresan till Ericeira, Portugal, 
en resa med omkring 50 resenärer. Dessutom finns planer på att ordna en dykresa under nästa år, en 
projektgrupp är tillsatt för detta.  
 
Inför 2016 inledde vi 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 
marknadsföra dessa. Detta ser vi som ett komplement till våra aktiviteter och något som kan utvidga studenternas 
möjlighet till idrottande under studietiden. Vi har fortlöpande kontakt med SSIF och siktar på att utöka 
samarbetet med en större MF-rabatt.  
 
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.  
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För några år sedan började IDRU planera en föreläsningsserie om idrottsmedicin tillsammans med inspektor 
Carl-Johan Sundberg. Planerna var relativt långt gångna men projektet rann ut i sanden av olika orsaker. Under 
2016 har dessa planer åter väckts till liv och vi siktar på att genomföra detta under nästa år. En projektgrupp är 
under utformning.  
 
Bland Idrottsutskottets övriga planer inför 2016 finns konkreta idéer kring att fortsätta samla folk till vår fb-grupp 
för E-sport och arrangera E-sport-event samt förverkliga planer och önskemål om dansgrupper.  
 

Möten och tillgänglighet 
Idrottsutskottet kommer visa upp sig på de två intropubarna för att informera nya studenter om vilka möjligheter 
till idrottsutövning i kårens regi som finns och för att rekrytera nya medlemmar till utskottet. 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, ungefär ett per månad.  
 
Under det gångna året har utskottet växt ytterligare och under hösten har antalet utskottsmedlemmar mer än 
fördubblats. Därför planerar vi att ordna en kickoff för utskottet varje termin för att svetsa samman gruppen och 
lägga grunden för ett större engagemang kring utskottsarbetet. För att kunna utföra ett effektivt arbete med det 
stora antalet medlemmar kommer vi utforma olika projektgrupper under året. Då vi fått flera medlemmar som 
dagligen vistas i Huddinge siktar vi på att på ett bättre sätt nå ut till alla Huddingestudenter genom en särskild 
Huddingegrupp.  
 
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 
 
Det finns för närvarande ingen Verksamhetsplan för 2017 
 

Kulturutskottet, KU 
 

Styrelsen för Kulturutskottet 2017 ser ut som följande:  

Ordförande - Rikard Forlin  

Vice Ordförande - David Rosemar  

Sekreterare - Alexander Borg  

PR-ansvarig - Allan Zhao  

Ledamot: Aron Arzoomand  

Ledamot: Julius Martin  

Ledamot: Felix Lindberg  

Ledamot: Victor Svedberg  

Ledamot: Ghonchehgol Assadi  

Ledamot: Katarina Stojanovic  

Kulturutskottets övergripande mål och arbetsplan är att främja kulturintresset bland studenter och att aktivt 

arbeta med att införa ett mer färgfyllt och differentierande kulturliv på Karolinska Institutet. Detta genom att 

organisera olika evenemang och sammanträden där vi lyfter fram olika delar från kulturlivet.  

Våra främsta aktiviteter kommer att vara:  

 Bokcirkel som träffas månadsvis.  

 Subventionera teater-, konsert, biograf-, stand-up-besök m.m.  

 Provsmakningskväll med mat och dryck från olika världsdelar.  

 En “Kulturvecka”  
 

Vi ser med glädje fram emot att kunna anordna en bokcirkel som träffas en gång i månaden, eller mer, beroende 

på litteraturen som man läser och vad medlemmarna själva känner. Tanken är att en grupp studenter träffas och 

diskuterar igenom vissa kapitel eller passager som man funnit intressanta under läsperioden, och förhoppningsvis 

finna nya synvinklar i boken.  
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Vi hoppas även kunna hjälpa till att förmedla det rika kulturliv som Stockholms stad erbjuder. Subventioner av 

t.ex. teaterbiljetter hoppas vi kan främja ett engagemang inom teatervärlden där man går och ser sidor av kultur 

som man kanske aldrig skulle upplevt annars. Tanken är att bjuda på så bred repertoar som möjligt för att 

studenter skall kunna få upp ögonen för nya sidor av t.ex. teater.  

Vi planerar även att hålla en provsmakningskväll för de som är intresserade. Vi kommer att bjuda på olika sorters 

mat från alla världens hörn, och alkohol som man själv köpt genom biljett. Detta kommer ske en gång per termin.  

Kulturutskottets huvudsyfte under verksamhetsåret 2017 kommer att vara att marknadsföra och genomföra en 

Kulturvecka på Karolinska Institutet. Denna Kulturvecka innebär ett nytt event per dag under en hel skolvecka. 

Vår förhoppning är att det kommer vara helt gratis för studenterna, och bjuda på olika aktiviteter såsom 

lunchkonsert, vernissage och Stand-Up-kväll. Med detta hoppas vi få ut kultur och MF-aktiviteter mer i 

universitet och att göra kultur mer lättillgängligt för studenterna. Vi vill ta kultur till studenter istället för att 

studenterna skall behöva ta sig till kulturen. Kulturveckan kommer att avslutas med en exklusiv sittning, där vi 

kommer reservera ett antal biljetter för de andra MF-utskotten.  

Då Kulturutskottet är ett nyomstartat utskott, är vår förhoppning att bygga grunden för ett stabilt utskott som är 

att räkna med för framtiden. Genom detta hoppas vi kunna etablera förhoppningsvis starka traditioner för att 

införliva ett starkare och mer varierande kulturliv. Vår förhoppning är att börja ha fler veckovisa tillfällen för 

aktiviteter, men under vårt första år kommer fokuset ligga på att marknadsföra oss bland studenterna för att värva 

medlemmar. För att göra detta planerar vi bland annat en Kickoff under första månaderna, där vi hoppas kunna 

samarbeta med PrU. Vi vill även främja samarbeten mellan de olika utskotten och föreningarna genom att planera 

gemensamma aktiviteter.  

Kulturutskottet skall även arbeta för att få till jam-kvällar, där studenter kan komma och spela musik med 

varandra i olika konstellationer. Detta skall vara helt gratis, och studenterna själva kan bestämma sin nivå av 

seriositet. 

Mottagningsutskottet, MU 
 

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 med 

Karolinska Institutet. Det är den nya styrelsens mål att under 2017 fortsätta ge nya elever ett varmt välkomnande, 

och att utveckla detta med nya, roliga aktiviteter. 

Styrelseledamöter 2017 

Ordförande: Laura Andersson 

Vice ordförande: Maya Winther 

Ekonomiansvarig: Ingrid Wiborg 

Sekreterare: Molly Petersson 

Ledamot: Victor Svedberg 

Ledamot: Mathilda Björkman 

Ledamot: Kristina Nylund 

Ledamot: Emelie Olsson 

Ledamot: Ellinor Lundberg 

Ledamot: Anita Birovecz  

Mottagningsaktiviteter 2017 

Mottagningsutskottet har under flera år haft ett vinnande koncept och traditioner 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. 
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Vi i den nya styrelsen har haft diskussioner om vad vi ska fokusera på under mottagningen 2017 för att göra den 

så bra som möjligt. Vi har först kommit fram till att vi vill bidra till att ge ett varmt och välkomnande intryck till 

både skolan Karolinska Institutet samt till studentkåren Medicinska Föreningen i Stockholm. Detta är ett tema 

som återkommer under varje mottagningsaktivitet, speciellt under de första gångerna som studenterna besöker 

skolan. Detta bidrar till att studenterna känner sig trygga i sitt val av universitet och vi tror att detta kan bidra till 

att färre väljer att avbryta studierna tidigt på terminen. 

Förutom att försöka ta hand om de deltagande studenterna under mottagningen på bästa sätt vill vi gärna att fler 

ska vara med i mottagningen. Detta ska vi försöka göra genom att jobba mer med annonsering av eventen. Vi har 

delat upp de nya klasserna mellan alla i styrelsen så att en person ansvarar för att informera en ny klass med 

studenter, om alla mottagningsaktiviteter. På detta vis tror vi att vi kan nå ut till alla nya studenter och på så vis få 

fler att vara med på våra aktiviteter. 

Mottagningsutskottet vill även i år jobba mer för gemenskap mellan våra två campus samt mellan de olika 

utbildningsprogrammen. Vi har tyvärr inte framställt en konkret plan för hur vi ska åstadkomma just detta mål. 

Hittills har vi dock absolut fokuserat på att nå ut till de mindre klasserna för att även de ska vara representerade 

på våra aktiviteter. Vi anser tyvärr att det har varit svårt att få med många från de mindre klasserna och vi tror att 

det beror på dels programmens kultur samt deras höga snittålder. Det vi har upplevt är att läkar- och 

sjuksköterskestudenterna har en annan fest- och mottagningskultur än fysioterapeut- och 

arbetsterpeutsstudenterna då det oftast är de tidignämnda programmen överlag som varje år deltar mest på 

mottagningsaktiviteterna. Vi tror att tyvärr att både de nya och äldre kursarna i dem sistnämna programmen inte 
närvarar på mottagningsaktiviteterna då det är många av vännerna i klassen som inte heller gör det. En annan 

gissning som vi har är att de sistnämna programmen har många äldre studenter som antingen redan har närvarat 

på mottagningen tidigare i livet, eller har familjer eller liknande som tar för mycket tid för att närvara på 

mottagningen. Då vi alla är väldigt nya till mottagningsutskottet i styrelsen har vi inte upplevt detta själva förrän 

vid vårens mottagning. Detta gör att vi som sagt inte har kunnat göra en riktig plan för hur vi ska jobba med 

problemet, men det är dock något som vi behöver göra upp till senast höstens mottagning. 

Extern sponsring 

Tidigare har Mottagningsutskottet mottagit sponsring om 8000 kronor per år från MyAcademy. Företaget har det 

senaste året sänkt sitt sponsorbidrag jämfört med vad som har getts de tidigare åren. Till vårterminens 

mottagning har tyvärr företaget valt att inte medverka på infopuben som vi arrangerar som tidigare år. Detta ser 

vi som ett bakslag då vi först och främst har budgeterat för att vi ska få dessa pengar. Dock försöker vi se det som 

en lärdom och även som en nystart då vi vill hitta nya och fler sponsorer som passar våra evenemangs ändamål 

bättre. Planen är att vi så fort som vårens mottagning slutar, börjar söka efter de eventuella sponsorerna så att de 

är klara till höstens mottagning.  

Till höstens mottagning har vi även valt att försöka söka sponsorprodukter och inte bara sponsorpengar. Vårt mål 

är att vi ska få sponsorprodukter som vi kan använda vid främst våra sittningar samt till publicitet för utskottet. 

Till sittningarna skulle sponsorer kunna sponsra med produkterna som till exempel dekoration och mat, medan 

till exempel tröjor och samples skulle kunna användas för PR för mottagningsutskottet. 

Mottagningsutskottet i Medicinska Föreningen 

Det tråkiga som vi möttes av när vi tog över som styrelse var mottagningsutskottets dåliga rykte bland de andra 

utskotten och sektionerna inom medicinska föreningen. Tidigare år har, enligt många på MF, 

mottagningsutskottets styrelse inte skött sig genom att ta dåligt ansvar för sina egna aktiviteter samt inte skött 

alkoholförbrukningen på ett korrekt sätt. Det som vi som styrelsemedlemmar har hört är att framförallt 

Programutskottet har fått tagit stort ansvar vid våra gemensamma aktiviteter då styrelsemedlemmarna och de 

andra inom MU inte har varit nyktra nog att göra detta. De ska även druckit upp en del av den alkohol som 

föreningen betalade som var menad för de nya studenterna på sittningarna. Vi anser såklart som ny styrelse att 

detta är helt oacceptabelt samt att vi ska försöka göra allt för att få bort våra negativa stämplar. Just nu försöker vi 

skapa nya starka band med bland annat PrU och FU vilket vi är på god väg att göra. Vårt mål är att vi ska göra om 

MU så mycket att ingen inom föreningen kan säga de negativa saker som de förut har sagt om utskottet. Vi vill 

hjälpa till så mycket som vi kan och få en gemenskap med så många inom föreningen som vi kan så att 

förhoppningsvis fler vill vara delaktiga inom MU. 

Vi har många mål och planer men nu är det upp till oss i den nya styrelsen att genomföra de så bra som möjligt. Vi 

ser fram emot att ha mottagningen för de nya studenterna och representera Medicinska Föreningen i Stockholm. 

Näringslivsutskottet, NU 
 

Det finns för närvarande ingen Verksamhetsplan för 2017 
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Programutskottet, PrU 
 

Programutskottet kommer 2017 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 2017. 

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, eller 

likabehandlingspub med likabehandlings kommittén. 

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 2017, 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 2017 faller på en 

onsdag kommer den bara hållas till senast 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-17 examensefterfesten 

kommer Programutskottet försöka återuppta samarbetet med Odontologiska Föreningen för arrangemanget av 

dessa fester, då även deras studenter närvarar vid festligheten.  

Samarrangemang  
Vi har även samarrangemang med andra utskott och kårer där vi delar på ansvar och arbete. 2017 lär fler event för 

Kårhus 2018 arrangeras 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. 2017 ämnar vi 

fortsätta denna tradition. 

Marskalksmiddagar  
Varje år 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.  

Möten  
Programutskottet kommer att hålla stormöten för hela utskottet en gång i månaden samt styrelsemöten en gång i 

månaden. 

Internationella Nämnden, IN 
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IN aims to facilitate the coordination of international work at MF, and to help integrate international students with 

Swedish students by giving them opportunities to take part in different student union activities. In order to reach 

the objective of internationalising both MF and KI, several projects were created; keeping all our documentation, 

meetings and events in English. 

“Internationalisation in KI, one student at a time” 

--Devy Elling, President of International Committee 2015/2016 

Discussion with KI 

IN nominates representative to partake in Beredningsgruppen för Internationella Frågor (BIF), Internationella 

Strategigruppen (IS) and parts of Internationella Kansliet (IK). The discussion includes further 

internationalisation of KI and MF, improvement of the environment for all students, and arrangement for exchange 

studies as well as collaborations with other universities. 

Projects 

Language@KI 

The project Language@KI under the International Committee aims to teach everyday life Swedish to 

foreign/exchange students for free by Swedish students. In exchange, the teachers will get merits useful for their 

future exchange studies. 

The sessions’ focus is on practicing speaking the language and using it in different kinds of social situations and 

occasions. The topics of the sessions include e.g. social life, shopping, work, campus life, sports and culture.  

Our aims are: 

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

other’s language, cultures and way of thinking in a relaxed and fun way. 

 International students would learn to use Swedish in everyday life, both in the university and during their 

free time. 

 To create a more welcoming atmosphere for foreign/exchange students coming to KI, and to get them 

better integrated to Sweden and Stockholm. 

 To offer a campus embedded, informational meeting place to allow students to practice their speaking 

skills. 

In the forthcoming year, we want to continue giving an enriching experience to the over 200 students/employees 

that are involved each term as L@KI teachers and students.  

As there has been a continuous demand from teachers about resources that would help them teach better and give 

the students a feeling which is more like ‘classroom’, we would like to invest in books, storybooks, workbooks and 

other materials like CDs, magazines etc. In addition, in order to get the L@KI community more close and integrated, 

we aim to plan mingling events, which are at the same time a learning experience. For this, we plan field trips to 

many of Stockholm’s museums, movies/animated movies in Swedish, Swedish plays etc., where students can learn 

about the Swedish culture and at the same time practice their Swedish that they have been learning in class. 

We plan to invest in T-shirts printed with the logo aiming to advertise the project even more. Also, extending the 

project to the Huddinge campus like previous year remains in our wish-list. 

Coffee Hour@KI 

Coffee Hour is a project that aims to bring together and form connections between Swedish and international 

students. This is done by arranging weekly, hour-long sessions where free “fika” (coffee, tea and snacks) is provided. 

The Coffee Hour events usually also have a theme and some activities or games to facilitate interactions between 

students.  Coffee Hour sessions provide a natural meeting point and a relaxed setting for students to meet. This 

makes Coffee Hour a very popular event among KI students. We collaborate with other committees, sections, and 

other student-related organisation to enable students to become more aware of different possibilities offered at KI 

and other students. In 2017, the new Coffee Hour project leaders hope to keep arranging the very popular weekly 

Coffee Hours in Solna.  

Social Dance@KI 

The aim of this project is to bring together students in a friendly and entertaining context by exposing them to 

different aspects of international culture. The project includes Latin dances; namely bachata, Cuban salsa and LA-

style salsa, given their popularity and success. Due to restricted time and resources, other types of dance style are 

not prioritised, unless interest is high. 
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Get inspired by Exchange@KI 

Get Inspired by an Exchanges Student (GIES) is a project that has a goal to inspire more students to go on exchange. 

In this aim, we have previously held lunch seminars, where students who have been on exchange tell about their 

experiences and the benefits of going on exchange. The International Committee consider the project to have been 

a big success.  So far, we have had only good experiences with the project; the previous events were liked by both 

the attendees and the speakers. We have been able to attract the attention of 40-50 students with each lecture. 

For each lecture, we invite 2-3 speakers from different programs at KI to give 10-15-minute-long presentations. 

After each presentation we open the discussion for questions, so that students can get first-hand information on 

going exchange. The lectures are held in English to make it possible for all KI students to participate. We provide a 

lighter lunch for around 50 people. We aim to have at least three of these lectures per academic year.  

In the future we hope to keep developing and building on the success of the project. We have worked together with 

international coordinators to be able to reach possible speakers from all programmes at KI. This cooperation is 

something that both of us can take advantage of, and could be further increased.  We have discussed the addition of 

other formats, such as a mingle, where even the incoming exchange students could be included. It would be 

important to organize events even later during the day, so that students doing practical placements outside of 

campus could participate. To achieve our main goal, more students going on exchange, we could even utilize social 

media in a more effective way.  

All in all, in 2017 the project has strong foundation to build on, and by combining both old and new formats the 

project has a real chance to thrive. 

Cooking@KI 

A new project done introduced at the end of last year with the basis of international cooking. The aim is to cook 

together with fellow students at MF kitchen. At the end of the event, everyone who participates will have a cosy 

social dinner with newfound friends. The menu will be decided in advanced and dishes are made from scratch. We 

want students to travel through the world with a unique theme each time. Extra food will be put aside so we can 

have lunch boxes for the next day.  

Global Friends 

Global Friends is an association under Medicinska Föreningen with the aim of welcoming international students at 

Karolinska Institutet and integrating Swedish and international students. This is realized when the organization 

arranges events regularly (2-3 events per month) both on and off campus. Moreover, there is also a buddy system 

within Global Friends, which allows KI-students to be paired with one or more international students. In the 

beginning of each semester, Global Friends is also responsible for arranging the reception activities for all new 

international students at KI.  

Goals within the operation 

International students 
Following Global Friends’ opening for all international students (exchange, master and PhD students) at KI, the 

operation has expanded and developed significantly. The goal is to continue working towards reaching all of groups 

mentioned above, both before and after they arrive in Stockholm/KI. Our task is to spread information about the 

buddy system, the reception day, MF, KI and Global Friends itself. This is completed through email already before 

their arrival. Throughout the course of each semester, we keep the students updated, via Facebook, email and 

Instagram, where we give them updates about future events and publish photos of past activities.   

Promotion 

One of our continuous goals is to spread the knowledge about Global Friends to Swedish as well as international 

students. We will continue working with our presence on Facebook, Instagram etc., and will keep up the activities, 

now that we have an even larger board. Photos will be published after each event and information given about each 

future event in advance. The ‘Event helpers’-group on Facebook remains and will be used to recruit more KI-

students, especially Swedish ones, to them involved in Global Friends. This is a good way for Global Friends to 

increase the amount of Swedish students at activities, and benefits our future development and recruitment of new 

board members.  

One of the main sources for promotion of Global Friends is during the reception for both Swedish and international 

students. In addition to the reception, Global Friends have its own kick-off and open meetings to recruit new Event 

helpers and possible future board members.  

To make Global Friends even more visible, signs and rollups have been ordered, which will be used on future events, 

in order to promote Global Friends even more.  
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Members 

The ‘Event helpers’-group on Facebook is a good way for us to keep track of our active members. There is also a 

mailing list with students who have signed up and showed interest in our association. At events like the reception 

day, the Infopub, open meetings as well as through social media, Global Friends will continue recruiting members 

and spreading the information of how to become an Event helper.  

Co-operation 

Global Friends is under constant co-operation with the International Committee. Reception activities for 

international students in the beginning of each semester is held by IN and Global Friends together. We wish to keep 

up and develop this collaboration, with for example more activities held together. Moreover, Global Friends opens 

up for new collaborations with other committees and organizations within MF.  

The board 

Our prime goal with this year’s board is to find a suitable way to work together, since the board has expanded. We 

would like to focus more on teambuilding activities within the board, in order to increase the group dynamic and 

the team spirit.  

Events 

Apart from keeping up with the 2-3 events per month rule, we are will continue working towards increasing the 

numbers of Swedish students among the participants for our events. A new goal is to introduce participant fees for 

some of our bigger events. In general, our social activities aim to be diverse and suit all different students. Since we 

now have a larger board with members from different parts of the world and with different interests, we will 

definitely try to further broaden the spectrum of our events.    

Reception of international students 

During the reception days, the goal for Global Friends is to see to that all new international students feel welcome 

and included at Karolinska Instiutet. This is accomplished by: 

 Information 

Before the reception days begin, emails will be sent to all new international students, in great advance. We inform 

them about KI, MF, Global Friends, IN, Sweden and Stockholm.   

 The buddy system 

Before international students begin their studies at KI, they will be given the opportunity to apply for a buddy. The 

same deadline applies to everyone on that specific semester, which means that a student arriving later during the 

semester has the same possibility of receiving a buddy as a student beginning earlier in the semester.  

 Reception day 

During the reception, occurring at the start of each semester, Global Friends arranges plenty of activities. For 

example there is a guided campus tour, a welcoming event in collaboration with the International Committee, 

participation at the Infopub and guided Stockholm tours as well.  

The buddy system 

Following an increase of KI-students applying for becoming a buddy year 2016, Global Friends will continue to 

maintain this increased interest, by doing more PR for the buddy system on social media. For the upcoming year, 

we would also like to arrange ‘buddy events’, where we create the possibility for buddies and their international 

students to meet up. Throughout the semester, we will also try to have more regular follow-ups and evaluations 

regarding the buddy system. 

 

Likabehandlingsnämnden, LBN 
 

Organization & Recruitment 
In the past ETC has gone through several periods of inactivity. To prevent this from happening in the future the 
2016 ETC has put strong emphasis on visibility and sustainability and this work will continue in 2017. Among 
other things we will promote ourselves at the infopub, host open board meetings and purchase promotional 
materials. 
 

Raising Awareness & Hosting Events 
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Student Rights Week 
In 2016 the Equal Treatment Committee (ETC) organised and hosted a ‘Student Rights Week’ with the aim of 
raising awareness among students regarding equal treatment and student rights. We aim to repeat these events in 
2017 in a similar format. The ‘Students Rights Week’ consists of: 
 

 Two lunch seminars, one in Solna and one in Huddinge 

o Speakers: MF Studentombud - Nazira Hammoud Shahwan, KI Coordinator for Equal 
Opportunities - Caroline Olsson, KI Educational Developer - Jennifer Valcke 

 Coffee hour  

o Collaborators: International Committee 

 Friday Pub 

o Collaborators: Programutskottet, Queerolinska and the International Committee 

Section Workshops 
We want to organise an internal ‘Workshop and Dinner’ event and invite representatives from all the educational 
sections at MF, during the spring term. The purpose of this event will be to raise awareness about equal treatment 
among the sections. It will also be an opportunity for members of different sections to share information about 
problems within their sections and to discuss potential solutions.  
 

Policy Making 
ETC will continue to work with issues surrounding discrimination, harassment, victimization and reporting 
incidents as a student at KI. This has proved to be an extensive project that requires long-term involvement. 
Among other things this project includes; encouraging policy changes at KI, compiling informational materials 
and organising petitions. 
 

Collaborations 
Previously ETC has been involved in the ‘SSCO Equality Group’, an organisation that is currently inactive. During 
2017 ETC would like to attempt to revive this group. If we are unsuccessful in doing so we aim to focus more on 
collaborations within MF e.g. with Queerolinska and the International Committee.  
 

Arbetsterapeutsektionen (Artemis) 
Det finns för närvarande ingen Verksamhetsplan för 2017 

Audionomsektionen 
Det finns för närvarande ingen Verksamhetsplan för 2017 

Biomedicinska Utbildningssektionen (BUS) 

Det finns för närvarande ingen Verksamhetsplan för 2017 

Biomedicinska Analytikersektionen (BAS) 
Det finns för närvarande ingen Verksamhetsplan för 2017 

Doktorandsektionen (DSA) 

For the year 2017, DSA has set the following goals: 

Continue to represent PhD students in boards and committees at KI 

 We will continue our representation work and hope to include more students in this activity 

 We will closely look at the development of KID-grants 

Give financial support to events organized by PhD students. 
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 We will continue 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. 

PhD students who need visas 

 We will work closely with HR to try and assist PhD students who are having trouble getting visas for their 
stay in Sweden. 

Social activities 

 Several pubs and social activities are planned aimed at bringing PhD students together. 

 We hope to get help from PrU organizing activities for PhD students 

 We also hope this will increase engagement in DSA and we can get more students involved in our other 
activities 

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 

 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 

 Create a Linkedin page to expand the networking with other universities. 

Invited Speaker 

 We plan to invite speakers to hold lectures for students. 

Collaboration with other PhD unions 

 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) 
Det finns för närvarande ingen Verksamhetsplan för 2017 

Fysioterapeutsektionen (Fysio) 
Det finns för närvarande ingen Verksamhetsplan för 2017 

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 en resa till Åbo. Detta blir åttonde 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 
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blev mycket uppskattad är tanken att fortsätta med ett liknande koncept där vi hyr in oss på ett event och alla 
deltagare betalar en självkostnadsavgift. 

Sektionsstyrelsen kommer att fortsätta sitt arbete med att stärka studenternas situation och utgöra en bro mellan 
dem och utbildningen. För att få studenternas synpunkter kommer det att hållas ett till 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 i Utbildningsnämnden, 
Utbildningsrådet, Kursrådet samt Internationaliseringsgruppen. Kurskommittén kommer under 2017 att arbeta 
för ett bra samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. Studentrepresentanterna som är 
valda till Utbildningsrådet och Programnämnden fortsätter sitt arbete med att föra studenternas talan. 

Representanter i Internationaliseringsgruppen arbetar för att öka internationaliseringen av logopedprogrammet 
samt att bjuda in hemresande studenter på studiesociala aktiviteter. Vi hälsar inresande studenter från University 
of Illinois och Köpenhamn hjärtligt välkomna i januari. Från logopedprogrammet kommer en student åka och 
tillbringa vårterminen i Köpenhamn samt under sommaren åker två studenter från KI för att läsa sommarkurser 
på University of Illinois. Under 2016 initierades ett nytt samarbete med Sao Paulo i Brasilien, och en till två 
studenter kommer till hösten 2017 att åka dit. Vi i sektionen arbetar för att kunna stötta och vara studenterna 
behjälpliga i största möjliga mån.  

Under året kommer det även att anordnas föreläsningar, workshops, samkvämsaktiviteter och pubkvällar för 
samtliga logopedstudenter.  

Läkarsektionen (LS) 
Det finns för närvarande ingen Verksamhetsplan för 2017 

Optikersektionen (Kaustika) 
Det finns för närvarande ingen Verksamhetsplan för 2017 

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 (Jan 2016 – Jan 2017) 
 
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: Jonathan Nelson 

 

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 – i samband med att man tackar av den 
gamla styrelsen. 

 Hålla regelbundna psykologsektionsmöten – åtta möten planeras. 

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

 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, samt psykologstudenter 
från andra universitet i Sverige. 
 

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 (Studenter föreläsare för studenter) och forskningsseminarium. 

 Vi vill vara en aktiv del av MF ifråga om deltagande på utbildningsråd, ordföranderåd och 
informationsdagar. 

 

Sjuksköterskesektionen (SSEK) 

Generellt angående sjuksköterskesektionen  

Sjuksköterskesektionens engagemang har ökat markant år 2016 jämförande med förgående år. Poster kan nu 
tillsättas dock med enstaka kandiderande till varje post. Medlemmar i sektionen kan komma att ha flera olika poster 
för att fylla de poster som behöver tillsättas. Det resulterar i att alla får de poster som de sökt. Studentlivet saknas 
fortfarande dock har framsteg gjorts då sektionen har blivit större. Det är nu många medlemmar i festkommittén 
som finns för att planera olika aktiviteter som skapar gemenskap och på så sätt generera ett roligare studentliv.  

Reflektion kring målsättning  

Inför år 2017 kommer det strävas efter att behålla de studenter som valt att engagera sig i sektionen men även att 
rekrytera nya. I dagens läge når man ut till studenter genom att marknadsansvarig annonserar ut i terminernas 
respektive facebookgrupp vilket är ett aktivt sätt för att få studenternas uppmärksamhet. Det behövs dock mer 
marknadsföring för SSEK så att fler studenter lockas till att bli en del av gemenskapen. Genom att skapa en egen 
logotyp för sjuksköterskesektionen kan man visa upp den på banderoller synligt på campus. Att skapa sektionströjor 
med sektionens logga på kommer även kunna fånga studenternas uppmärksamhet. I början av varje ny terminsstart 
ska festkommittén och styrelsen presentera sig för de nya studenterna under en föreläsning. Genom att berätta lite 
kort om vad festkommittén är samt vad styrelsen jobbar mot för mål får studenterna ett ansikte på vad som försiggår 
i SSEK.  
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Utöver rekryteringen av de nya studenterna kan man även rekrytera studenter i de högre terminerna med hjälp av 
terminsrepresentanter. Vid varje terminsstart ska varje terminsrepresentant meddela sin klass om att de är klassens 
ögon utåt och vid frågor kan de vända sig till dem. Terminsrepresentanterna kommer att spela en viktig roll på så 
sätt att alla får sin röst hörd. Positiv samt negativ information angående utbildning och studentliv förs vidare till 
sektionsmötena för att på så sätt ta det vidare och förhoppningsvis göra något åt saken om det är något negativt.  

Viktigast är att alla ska känna sig välkomna till att vara med och påverka. Ett samarbete i styrelsen kan medföra att 
sektionsmöten planeras in i god tid och på så sätt kan fler elever anpassa det till sitt schema. Då praktik är en stor 
del av utbildningen ska lokaler bokas mer centralt vissa möten så att fler kan delta. Via reklam med 
sjuksköterskesektionens logotyp på om vad mötets agenda ska innehålla kan det intressera studenter att delta. Om 
man även marknadsför att det finns fika på sektionsmötena kan de locka fler studenter.  

Välkomstkollot är en central del i mottagningen för de nya studenterna på Sjuksköterskeprogrammet. Kollot ska 
vara ett roligt minne för alla studenter, därför är det viktigt att få kollot så intressant och underhållande som möjligt. 
Det är viktigt att redan här fånga intresse för utbildningen, därför ska gamla studenter bjudas in som föreläsare och 
berätta hur det är ute i praktiken. Då man har valt att studera på Karolinska Institutet finns det stora möjligheter 
för studier utomlands. Därför ska även studenter som varit på utbytesstudier bjudas in så att de kan berätta om sin 
tid i valt land. Detta i kombination med VINK för bästa information så att studenterna vet hur man blir en 
utbytesstudent om så skulle önskas. Som sjuksköterska är man värd en rättvis lön, man ska stå på sig och våga 
löneförhandla. Representanter från Vårdförbundet ska bjudas in så att de kan berätta lite om sig själva samt ge 
studenterna lite tips angående löneförhandling i framtida arbetsliv. Utöver Sjuksköterskesektionen, SSEK 
Styrelseledamöter Bilaga: 2016:102 Sammanträde: 2016-11-14 föreläsningarna ska även fokus läggas på 
aktiviteterna som hålls under dagen. Dessa aktiviteter i form av lekar skapar en gemenskap som under tidigare kollo 
bidragit till positiv feedback.  

Stort fokus kommer att ligga på festkommittén under år 2017. Festkommittén är kärnan för ett roligare studentliv. 
Målet är att skapa ett event i månaden och dessa kommer att marknadsföras i respektive termins facebookgrupp. 
Det är kul att få en gemenskap terminerna emellan. Man lär känna fler folk och på så sätt kan man även ta hjälp av 
varandra i skolarbetet. Det är även viktigt att få med övriga sjuksköterskeutbildningar på KI så som 
röntgensjuksköterske- och specialistsjuksköterskestudenterna. De ska också få upp ögonen för SSEK för att på så 
sätt sen vara med att påverka om så önskas.  

Lärarna har en viktig och betydelsefull roll i utbildningen. Därför ska projektet ’’terminens bästa lärare’’ fortsätta 
att utvecklas år 2017. Detta kan skapa en positiv gemenskap lärare och elever emellan. Utformningen kommer aktivt 
att bearbetas, hur ska röstningen gå till? I vilket forum och sammanhang?  

Sjuksköterskesektionens mål i slutet av år 2017  

Fler engagerade studenter i SSEK från olika terminer och sjuksköterskeprogram.  

Sjuksköterskesektionens egen logotyp för att på så sätt marknadsföra SSEK.  

Studentliv och sammanhållning vid sidan av studierna tack vare festkommittén.  

Ett större samarbete med lärarna för att åstadkomma en bra utbildning.  

Nämnder/ kommittéer  

Studiesociala kommittén  
VINK  
Programrådet  
UN  
NVS  
KI SöS  
Fullmäktige i medicinska föreningen  
Festkommitén  
Kursplanerådet 


