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När Medicinska Föreningen (MF)startade upp det nya verksamhetsåret sattes arbetet för att formulera en ny 
verksamhetsplan igång. Vid arbetet med en ny verksamhetsplan började styrelsen med att undersöka kårens 
styrkor, svagheter, utmaningar, förutsättningar, varför man blir medlem i MF eller inte, vad som lockar och vad 
som hindrar en från att bli engagerad. Ut ur detta arbete har en plan för årets arbete sprungit. Tanken med årets 
arbete är att fortsätta bygga på den grund som tidigare styrelser lagt, men även ta steget vidare från årsbaserad 
planering till en mer långsiktig planering. MFs styrelse ska under 2013 även fokusera på de kärnverksamheter vi 
har såsom kommunikation med medlemmar, medlemsförmåner, utbildning, våra lokaler, campusfrågor 
etc.tillsammans med utskotten som kommer vara en central del i att förverkliga denna verksamhetsplan. Till 
delarna i verksamhetsplanen skrivs vem ur styrelsen som inbördes i styrelsen är ansvarig och drivande inom 
respektive område även om styrelsen och utskotten kommer arbeta tillsammans med många av frågorna för att 
kunna uppnåvåra mål.  
 
Under följande presentation av verksamhetsplanen för 2013 går många av de olika kommande delarna och 
områdena in i varandra. Det har inte alltid varit lätt att sortera in alla olika aktiviteter och mål under rubriker, 
men vi är medvetna om att aktiviteter, åtgärder och nedlagd tid under ett område ofta även resulterar i framsteg 
under andra områden. Vi är även medvetna om att denna verksamhetsplan inte är heltäckande över alla plan, 
men vi hoppas att denna verskamhetsplan ta MF in i framtiden och utveckla MF till den kår vi vill vara. 
 
De fokusområden som är uppsatta under 2013 samlas under rubrikerna: strategisk planering, intern och extern 
kommunikation samt medlemmarna  
 
Strategisk Planering 
 
Tidigare år (och även detta) har varje styrelse i början av året satt sig ner och formulerat visioner och mål för det 
kommande året. Detta leder till att de första 1-2 månaderna innan verksamhetsplanen är utformad och godkänd 
av både styrelse och FuM blir tid som förlorar inriktning och fokus eftersom styrelsen och framförallt presidiet 
inte har någon övergripande plan för året. Därtill gör varje enskild styrelses verksamhetsplanering att någon 
långsiktig planering som sträcker sig över flera år inte finns och att ett års arbete mot ett mål kan försummas 
under senare år av en styrelse som inte fortsatt prioriterar ett tidigare uppsatt mål eller till och med helt 
motverkar den utveckling som skett genom ett annat fokus. Vidare utformar styrelsen och de olika utskotten sina 
egna verksamhetsplaner, utan att ha något större samarbete vad gällande planerade av visioner och mål samt 
utförandet av dessa. Utskott, sektioner och styrelsen kan därmed planera verksamheter som går stick i stäv med 
varandra, vilket är något som i högsta grad bör undvikas. 
 
För att undvika ovanstående problem ska MFs styrelse under året arbeta med att ta fram en långsiktig plan med 
fokusområden för MF under de närmaste 5 åren. Denna tidsperiod är vald då den längsta uthyrningen av lokaler i 
kårhuset (till Akademiska Hus) för tillfället är satt till denna period samt att en intensiv utvecklingsfas väntas 
vara över i det absoluta närområdet kring MFs kårhus (Biomedicum &Nya Karolinska Sjukhuset). Ytterligare 



     

utveckling av området kring MFs kårhus, den så kallade Hagastaden, lär fortsätta i många år till och därefter 
bidra till att kårhusets läge centraliseras och hamnar i ett mer attraktivt område - utan att behöva flytta på sig! 
Därför ska även en längre långsiktig plan tas fram till år 2036, det år då arrendet på kårhusets mark går ut enligt 
nuvarande avtal. Denna längre planering ska inte vara detaljerad vad gällande mål, utan snarare fokusera på hur 
MF tillsammans med Kårhusstiftelsen ska verka för att behålla kårhuset i ett gott skick, att MFs ekonomi har en 
hållbar långsiktigt plan, att säkra förnyelsen av medlemmar, engagerade medlemmar och aktiva medlemmar 
inom de centrala posterna på MF. Vissa delar av MFs verksamhet berörs ej i samma utsträckning av de 
händelserna som är valda som tidsmarkörer, men de ska självklart ej glömmas bort under den strategiska 
planeringen. 
 
Till denna mer långsiktiga planering skall även en visionsworkshop knytas med våra kårorgan och intresserade 
studenter. De två följande frågorna ska vara huvudfrågorna:  
 - Hur att samla idéer för att göra kåren enklare 
 - Att anpassa kåren till det medlemmarna vill ha 
 
De ytterst ansvariga för genomförandet av den långsiktiga planeringen är Erik och Veronica 
 
 
Intern och extern kommunikation 
 
Definitioner 
Med intern kommunikation menas kommunikation inom MFs organisation till, och mellan utskott, sektioner, 
föreningar och medlemmar. Den interna kommunikationen syftar innehållsmässigt främst på information för att 
minska de ”organisatoriska avstånden”, skapandet av relationer och förståelse vad som händer inom 
organisationen än information till folk som man kan kalla interna.  
 
Med extern kommunikation menas kommunikation till alla studenter, doktorander, övriga KI-anknytna men 
även till viss del helt utanför KI-sfären.Extern kommunikation syftar på att öka medvetenheten om MF, minska 
okunskap om MF, sprida MF ett positivt varumärke.,visa på vad vi gör, hur vi gör det och hur man engagerar sig. 
Värvandet av medlemmar och sponsorer är en viktig del av externkommunikationen.  
 
Vi är medvetna om att intern och extern kommunikationkan vara svåra att skilja åt ibland och att de kan 
överlappa varandra och ge synergieffekter på andra områden än de främst uttänkta.  
 

Intern: 
Hela styrelsen 2013 är överrens om är att MF måste bli bättre på intern kommunikation mellan alla våra 
kårorgan.Hur detta bör skötas på bästa sätt har diskuterats intensivt men inom internkommunikation  
väljer vi att fokusera på följande: 

 
Kontaktpersoner - samtliga kårorgan ska har en kontaktperson i styrelsen som organen 
kan vända sig till för att ha en naturlig och okomplicerad kontakt med MFs styrelse. 
Kontaktpersonen kommer även att ansvara för att se till så att organet är väl uppdaterat med 
vad som händer inom MF.  
 

Kontaktpersoner styrelsen 2013 
 



     

Sektioner   
Arbetsterapeutsektionen (Artemis)   Dennis 
Audionomsektionen                Veronica 
Biomedicinutbildningssektionen (BUS)  Daniel 
BMA-sektionen (BAS)    Erik 
Doktorandsektionen (DSA)   Daniel 
Folkhälsovetenskapliga sektionen   Erik 
Logopedsektionen (LoS)    Jon 
Läkarsektionen (LS)   Awad,  Karin 
Optikersektionen (Kaustika)   Karin 
Psykologsektionen (PsyKI)   Milli 
Sjukgymnastsektionen (SGS)   Henrik 
Sjuksköterskesektionen (SSEK)               Veronica 
  
Utskott och deras nämnder   
Förvaltningsutskottet    Johan 
Idrottsutskottet     Karin 
Informationsutskottet             Veronica 

Kulturutskottet    Dennis 
Mottagningsutskottet   Henrik 
Näringslivsutskottet   Erik 
Programutskottet   Anastacia 
Internationella nämnden  Daniel 
Global friends    Awad 
  
Kårföreningar   
Ascalpella    Erik 
Blåslaget    Anastacia 
Corpus Karrolina    Veronica 
FLIX     Veronica 
Fokus     Jon 
INTERSEKTIONEN   Milli 
Queerolinska    Johan 
Schacksällskapet Karolinerna  Dennis 
Stroket     Awad 

 
 
Kontaktråd - Ordföranderåd, uttskottsmöten, utbildningsråd och sektionsråd kommer att hållas 
för att kunna ge och få information av våra sektioner, utskott och föreningar. De får även ett fora 
där de kan utbyta erfarenheter, kunskap och idéer. Allt detta för att göra MF till en plattare och mer 
öppen kår. Ansvarig för respektive fora kommer vara enligt följande: ordföranderåd och 
utskottsmöten – Erik, utbildningsråd och sektionsråd – Veronica.  
 
Infodag/visionsdag- Under 2012 hölls det en informations- och en visionsdag. Dessa dagar 
var mycket uppskattade av de som besökte dem och kommer även att hållas under 2013. Exakt 
utformning på dagarna är inte bestämd, men dagarna är främst tänkta att ge matnyttig information 
om MF och hur organisationen och huset fungerar. Under visionsdagen finns möjlighet till lite 
större diskussioner kring MFs framtid. Dagarna kommer även att annonseras utåt till ännu inte 
aktiva medlemmar för att sänka tröskeln in i MF och ge dem fler möjligheter att utforska 
verksamhet som göra att de vill aktivera sig i föreningen.  Infodagen går av stapeln den 16/3 och 
ansvariga är främst Veronica, Erik och Daniel tillsammans med resten av styrelsen. 

 
Extern: 
Den externa kommunikationen kommer framförallt förmedla att MF finns, vad vi gör och varför man ska bli 
medlem eller fortsätta stötta MF. För att nå ut med detta budskap ska styrelsen med Jon och Henrik i 
spetsen fokusera på följande områden: 
 

Informationskanaler - Vi vill visa vad som händer på MF genom att sprida information via 
våra kanaler såsom epost, affischer, facebook, blogg och hemsidan med flera. Vi ska även verka för 
att fler läser och tar del av våra budskap utskickade genom dessa kanaler. Nya möjliga kanaler 
såsom KIs digitala bildskärmar och andra användbara kanaler ska identifieras och användas för att 
öka exponeringen av MFs budskap till medlemmar, potentiella medlemmar och övriga.  

 
Information till klasser - Styrelsen ämnar att besöka samtliga nya klasser under exempelvis 
kollon för att berätta om MFs verksamhet, hur man gör för att engagera sig och bli medlem. 
 
Småevents - Småevents ska hållas kontinuerligt under året för att synas på båda campus och för 
alla studenter, nya som gamla. Dessa events ska bidra till ett positivt varumärke för MF, ökad 
kontakt med medlemmarna för att skapa en transparent och platt organisation. Information ska 



     

kunna flöda fritt åt båda håll mellan kåren centralt och medlemmarna. Dessa event ska även locka 
till att gå med i kåren. Milli, Jon och Awad är tillsammans med presidiet extra drivande inom detta 
område 
 
 
 
 
Informera om aktuella diskussioner inom kåren och KI 
Under ovanstående områden inom externkommunikation ska styrelsen ta upp och belysa viktiga 
och aktuella ämnen. Detta för att förtydliga att kåren är en organisation som lyssnar, agerar och 
påverkar för studenternas, doktorandernas och KIs bästa.  
 
Samverkan med andra kårer 
Styrelsen ska verka för att förbättra samarbetet med andra kårer. Framförallt ska samarbetet med 
Odontologiska Föreningen då OF och MF är de studentkårer som finns på KI. 
 
Det är även viktigt att hålla en god kontakt och dialog med andra studentkårer för att tillsammans 
utveckla studentlivet och kunna påverka på alla olika nivåer för att förbättra studenternas situation. 
SSCO är ett forum vi fortsatt ska vara aktiva i. Vi ska även hålla lite extra kontakt med studentkårer 
som vi har mycket gemensamt med. Till exempel de kårer som ofta hyr lokaler av oss, eller 
medicinarklubben Thorax i Helsingfors som vi har mycket roligt tillsammans med när vi väl ses.  
 

 
 
Medlemmarna 
 
Ökat medlemsantal 
Medicinska Föreningen är inget utan sina medlemmar och sedan kårobligatoriet avskaffades har medlemsantalet 
sjunkit till strax under 4 000 st. Styrelsen har som mål att under 2013 öka medlemsantalet jämfört med 2012. 
En stor del av arbetet med att öka medlemsantalet ligger i att ha en bra kommunikation med våra medlemmar samt 
ett starkt och attraktivt varumärke. Detta ligger främst under kommunikationsavsnittet. Dock måste ett större 
helhetsgrepp tas inom flera områden för att på lång sikt öka medlemsantalet. Bland annat kan vi idag ej få ut någon 
statistik ur vårt nuvarande medlemsregister över olika grupper av studenter på KI och i vilken grad de varit 
medlemmar i MF genom åren. Detta medför idag att vi inte på ett enkelt sätt kan se och analysera hur vi ska arbeta 
för att ytterligare öka medlemsantalet. Ett nytt medlemssystem är därför en viktig investering som bör göras under 
året. Med ett nytt medlemssystem blir det även enklare att använda sig av flera olika medlemsformer förutom bara 
den vanliga medlemsformen för studenter på grund- och avancerad nivå samt doktorander. MF ska även locka andra 
grupper till MF. Post-docs, stödmedlemmar och MF-alumni är grupper som skulle passa väl in i föreningens 
verksamhet. 
 
Nya studenter 
En stor grupp potentiella MF-medlemmar är alla nyantagna på KI.  
Vi vill lägga kraft i att nå ut till nyantagna innan terminstart via mail, snigel-post men även genom att synas på 
aktiviteter vid introdagar och under terminen. Styrelsen planerar därför att medverka mer i mottagningen genom att 
samverka med mottagningsutskottet, PrU, medverka på events, informera om MF på kollon osv. Tillgängligheten de 
första veckorna ska vara större på båda campus så man har möjlighet till att fråga om kåren samt bli medlem på plats.  
Milli, Awad och Karin kommer vara de från styrelsen som har ett extra fokus på detta område.  
 
Erbjudanden till medlemmar 



     

Vi vill även öka de olika medlemsspecifika erbjudanden för att ge våra medlemmar mer tillbaka utav sitt 
medlemsskap. För att detta ska vara möjligt ska dagens medlemsspecifika erbjudanden identifieras och komunicieras. 
Därtill ska en strategi för att utöka de medlemsspecifika erbjudanden tas fram av Awad och Dennis i tätt samarbete 
med Näringslivsutskottet. 
 
MF-Alumni 
Idag finns inget officiellt nätverk för gamla MF-medlemmar som fortfarande vill ha en koppling till MF. Ett 
alumninätverk för Medicinska Föreningen skall därför upprättas och börja samla medlemmar under året. Exakt 
verksamhet och funktion för detta nätverk är inte specificerad i dagsläget, utan är något som ska utvecklas av Henrik 
och Erik. 
 
Interprofessionalism 
Medicinska Föreningen är en studentkår med många olika professioner, och ett mål för styrelsen är att fortsätta 
arbeta med det påtänkta projekt inom interprofessionalism som startades 2012. En ansökan om 100.000 kr skickades 
då in till Kulturrådet under hösten 2012 för detta projekt, men vi har ännu inte fått något beslut om medel. Ett annat 
event som började planeras 2012 är Handicapsmästerskapen med syfte att samla olika vårdstuderande professioner 
runt om i landet till ett tvådagarsevent för att skapa mer förståelse för varandras yrken samt hur 
funktionsnedsättningar påverkar en i vardagen genom att tillsammans tävla i grenar såsom rullstolsrally, gång med 
blindkäpp etc. Styrelsen hoppas tillsammans med kultur, program- och idrottsutskottet kunna utföra detta event den 
17-18 maj i år. 
 
Nyttjande av lokaler 
Tillsammans med Förvaltningsutskottet vill styrelsen genom Daniel och Henrik klargöra för kårorganen nyttjandet av 
våra kårlokaler. Inom detta ingår även ordnings och städregler i kårlokalerna.Vi kommer försöka uppmuntra fler att 
närvara på våra kårhusfixardagar och införa en liknande dag i Huddinge vid behov.  
 
Utbildning 
Utbildningsbevakning utförs av flera instanser inom MF, men främst av våra sektioner. Därför kommer styrelsen 
fokusera extra på att samtliga program och studenter vid KI får möjligheten att ingå i någon fungerande sektion 
alternativt får hjälp med att starta upp en egen. 
Sektionsråden som kommer att startas upp kommer att fungera som ett forum där sektionsspecifika frågor kommer 
att kunna diskuteras. Detta forum blir bredare än att bara täcka in utbildning som ett utbildningsråd skulle innebära. 
Veronica Hansson och Sandra Astnell kommer vara drivande i uppstarten till sektionsrådet.  
 
Lika villkor för campus Huddinge och Solna 
Vi har två väldigt fina campus, Solna och Huddinge med en kårexpedition på båda campus. 
Enligt en enkät som gjordes förra året upplevermånga att mindre aktivitet sker på campus Huddinge än campus 
Solna, vilket är något vi som styrelse vill ändra på. Då vi inte äger lokalerna i Huddinge såsom i Solna hålls i dagsläget 
verksamhet såsom sittningar främst på campus Solna. MFs styrelse vill, och ska därför sträva efter att samtliga 
studenter ska ha lika möjligheter till olika aktiviteter och förmåner på båda campus. Ett tätare samarbete med 
Odontologiska Föreningen kan vara ett sätt att öka antalet aktiviteter i Huddinge så att det blir mer likvärdigt campus 
Solna. Fredagspubar erbjuds redan idag i Huddinge för MFs medlemmar via OF. Medicinska Föreningen ska hålla 
kårexpeditionen i Huddinge öppen hela första veckan vid terminsstart samt två dagar i veckan följande veckor under 
terminerna. Vi ska sträva efter att kunna erbjuda samma tjänster där som i expeditionen i Solna. 
 
Ett av styrelsens steg i arbetet med att aktivera Huddinge såsom Solna är att hålla ett informations/aktivitetsmöte på 
campus Huddinge den 19 februari för att visa upp vilka lokaler och möjligheter det finns där. Ytterligare syften med 
sammankomsten är att verka för en positivare och mer transparent bild av MF samt för att föra de olika sektionerna i 
Huddinge närmare varandra. Förhoppningsvis kommer detta även hjälpa till att utskott- och föreningslivet kommer 
igång på campus Huddinge.  Denna dag kommer att hållas av Veronica och Erik. 
 
Studentbostäder 



     

En stor återkommande studentfråga är bostadsbristen. Under förgående år hölls ett tältläger för att synligöra 
problemet. Ett tältläger sattes upp och reaktionerna från olika håll var blandande. En person vid KI som säkert ej vill 
bli nämnd vid namn liknade det hela vid Rio de Janeiros favelor, ABC, SVTs lokalTV kom och gjorde ett inslag under 
hösten där förre ordförande Johan Hilm beklagade sig över situationen. Halvåret efter när bostadsfrågan återigen var 
uppe i nyhetsflödet i och med terminsstarten intervjuades en KI-student om bostadsbristen. Studenten nämnde att 
studenter campat på campus. Tältlägret kan i och med den ovan nämnda uppmärksamhetenbeskrivas som mycket 
lyckad och ska därför upprepas under höstterminensstarten 2013. MFs styrelse ska lobba för att fler studentbostäder 
ska byggas både på och utanför campus i de forum som finns tillgängliga under året. Några av de forum som finns är 
SSCO, Akademiska Hus och KI. Drivande i studentbostadsfrågan är Henrik och Jon. 
 
Transporter 
Då MFs olika organ ofta är i behov av transport i och med evenemang på olika håll, inhandling av saker till kårhuset, 
Solvik etc. har frågan om att lösa transporterna på andra sätt än att låna, hyra bilar, åka taxi eller genom publika 
färdmedel tagits upp. MFs styrelse ska därför genom Veronica undersöka om det finns smidigare och framförallt 
billigare sätt att ordna transporter på. 
 
Sist, men godast! 
Athena Adeli, fd FuO, lovar att baka godsaker till presidiet, nuvarande FuOs och personalen två gånger under 
kommande verksamhetsår!  
 

Förvaltningsutskottet 2013 
 
År 2013 kommer att bjuda på en hel del utmaningar för Förvaltningsutskottet. En av de större kommer att vara att 
hitta nya intäkter då två av våra långvariga uthyrningar, av klubbvåningen och aulan, upphör under året. 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. 
 
 
Intern kontroll 
Utskottet ska ha en aktiv uppföljning av sin verksamhet gentemot verksamhetsplanen. Föregående års system med en 
åtgärdslista som utgår från verksamhetsplanen ska nu börja användas kontinuerligt. Detta ska tillförsäkra att ett 
ärende går effektivt från beredning till beslut och tillverkställande och att man hela tiden kan se var i kedjan det det 
för närvarande befinner sig. Utskottet ska implementera rutiner för att felanmälningar rörande kårhuset och dess 
utrustning tas om hand och åtgärdas samt för att nödvändiga åtgärder på kårhuset redovisas och prioriteras. 
 
Organisatoriskt minne 
Utskottet ska 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. 

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. Det 
viktigaste tillfället är vår informationsdag för alla kårorgan och kårföreningar. 

Personal 
 
Arbetsmiljö 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vidareutvecklas och förstärkas. Ett förslag till arbetsmiljöpolicy är framtaget 
vilket ska ses över och fastställas. Arbetsmiljöarbetet ska även omfatta alla förtroendevalda. 

Medlemskap 
 
Stödmedlemmar 
År 2009 antogs en stadgeändring som medger stödmedlemskap, som börjar gälla 1 juli 2010. Information om denna 
medlemsform måste spridas och system för ansökningsförfarande och medlemsbevis utarbetas. Det hårdare kravet på 
kårmedlemskap för medlemmar i kårföreningar som gäller sedan två 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. FuM har också uttalats sig 
positivt till att starta verksamhet för post-docs och utskottet ska medverka i arbetet att få post-docs som medlemmar. 
Medlemskap för deltagare i uppdragsutbildningar ska utredas då det kunde öka vårt medlemsantal ytterligare.. 

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. Medlemmarna 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. 
 
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. 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. Ett ansökningsformulär för 
tillgång till datorer och kårhuset ska utarbetas. I samband med att man får tillgång till kårhuset ska man också få 
information om brandsäkerheten och övrig säkerhet i kårhuset, vilket ansvar man har då man har tillgång till 
kårhuset och få skriftligt förbinda sig att följa de regler och rutiner som gäller för kårhuset, datornätverket och 
kårarbetet. 

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 



     

 
Ny lastkaj, soprum och dryckesförråd 
Akademiska Hus kommer att ta vår nuvarande lastkaj, soprum och dryckesförråd i anspråk inför byggnationen av 
Biomedicum. I gengäld kommer att de att uppföra nya motsvarande funktioner på bottenvåningen i hörnet mellan 
gamla och nya kårhuset. Utskottet ska arbeta för att dessa utrymmen blir så bra anpassade som möjligt till vår 
verksamhet, att vi får kompensation för störningar och att verksamheten fungerar så bra som möjligt under 
byggtiden. 
 
Ventilationen i gamla kårhuset 
Kårhusstiftelsen kommer troligen att byta ut ventilationssystemet och förstora fläktrummet på vinden i gamla 
kårhuset. Det kommer innebära att utskottsvåningen inte kan användas under byggtiden. Byggarbetena kommer att 
ske under augusti-september. Utskottet ska arbeta för att arbetenas påverkan på kårarbetet minimeras. 
 
Långvariga uthyrningar 
Under 2013 avslutas uthyrningarna av klubbvåningen (Svarta Räfven) och aulan (MF café och kök). Dessa har dragit 
in mycket och säkra intäkter till MF vilka vi behöver ersätta på något sätt. Hur det ska ske, t.ex. genom långvariga 
eller tillfälliga uthyrningar eller annan verksamhet, kommer att utredas i två arbetsgrupper för att sedan beslutas i 
god tid. 
 
Säkerheten i kårhuset 
Rutiner för låsning och larmning av kårhuset ska utarbetas. Ett nytt låsschema ska tas fram och implementeras. 
Brandskyddsutrustningen ska ses över och brandskyddsansvarig och utrymningsombud ska utses. En redogörelse för 
brandskyddet ska i samarbete med Kårhusstiftelsens styrelse upprättas och skickas in till Storstockholms 
brandförsvaret. Larmsystemets funktionalitet ska förbättras. Fler branddetektorer och brandsläckare kan behöva 
installeras för att förbättra vårt brandskydd. Reglerna vid övernattning i kårhuset och avstängning av brandlarmet vid 
användande av rökmaskin behöver spridas till alla berörda kåraktiva. 
 
Uthyrningsverksamheten 
Uthyrningen av kårhuset ska öka och effektiviseras så att den kan bidra med ökade intäkter till föreningen. 
Tillhandahållande av kringtjänster, såsom porslinsuthyrning, kan vara en möjlig utökning av utbudet. Hyresnivåerna 
ska ses över kontinuerligt. Informationen om lokaluthyrningen på hemsidan och i andra informationskanaler ska 
förbättras. Marknadsföring av samtliga uthyrningslokaler måste förbättras för att få ännu fler förhyrare/kunder. 
 
Anpassning av kårexpeditionen, utskottsvåningen och spegelsalen 
Kårexpeditionen, utskottsvåningen och spegelsalen skall anpassas och bli mer ändamålsenliga för det arbete och den 
verksamhet som utförs där idag. Detta inkluderar upprättandet av plats för ytterskor och jackor, plats för kvarglömda 
föremål, platser för gemensamt material samt markerade skofria zoner. 
 
Förbättrade rutiner i kårhuset och vid förhyrningar 
Reglerna och rutinerna för drift, nyttjande och uthyrning av kårhuset ska förbättras, uppdateras och inarbetas. Ett 
förslag till uppdatering av reglementet för Medicinska Föreningens lokaler och förslag om regler för 
uthyrningsverksamheten håller på att tas fram. Uppdrag och instruktioner för serveringsansvarig ska under året ses 
över och dokumenteras. Alkoholföreskrifterna ska uppdateras. Avsyningen efter uthyrningar ska förbättras. 

Lokalerna i Huddinge 
 
Tillgänglighet 
Kårexpeditionen i Huddinge flyttade under 2012 till Zanderska huset Alfred Nobels allé 23. Tillgängligheten till våra 
lokaler i Huddinge för våra kårfunktionärer ska förbättras. 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. 



     

Solvik 

Medicinska Föreningen owns since 1961 a sports cabin on Värmdö, at ”Kolströmen”, called Solvik. The maintanance, 
rentals and inspection after rentals are performed by the sports cabin committee (Sportstugenämnden).  
In 2012  huge modifications were executed in Solvik (see Verksamhetsberättelse 2012). The rentals as well as the 
inspection activities were highly increased leading to a positive result for the sports cabin committee (in spite of 
highly increased expenses), which is the first time since many years.  
In 2013 the sports cabin committee wants to continue the successful work from 2012 and as far as possible even 
increase the rental activities. As the sauna was built up again in the end of 2012 we will be able to keep Solvik open for 
rentals all the year. Furthermore are we planning to increase advertisement activities on campus and via internet, to 
get more renters also during the summer month and during weekdays, as most internal rentals take place during the 
weekends of the spring and autumn semesters. Additionally the cooperation with other universities should be 
increased, for example by offering special renting conditons. 
 As we started to sell wood for the sauna and storstugan we are planning to increase the own wood production. In 
cooperation with skogsstyrelsen we would like to thin the vegetation around trees worth of protection and smaller 
trees close to the roads should be removed as they tend to fall on the road during winter. In connection with that we 
plan to build or increase our wood shed.  
The road from Färjholmsvägen to storstugan that was renewed in 2012 has to be revised after the vintner and we 
probably we have to hire a company to bring into good shape for the coming year to prohibit continuous destructions 
right from the beginning. 
Bargeboards (vinskivor) at all smaller building have to be installed to protect the exposed end of the roofs. 
The toilet system installed in 2012 has to be evaluated and eventually improved. 
Final adjustments at the sauna have to be made, like the installation of a fridge and other small items. 
Bigger projects will be the renewal of the roof in the workshops which are leaky and rotten at the moment and to 
continue the restoration of Lusthuset.  
Further projects that might be started in 2013, but that will concern the sports cabin committee during the next years 
are: 

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

- installation of thermostats and radiators  in sovlängan 

- general renewal of sovlängan (at least painting of the outside and doors in 2013) 

- installation of a residual-current device (Jordfelsbrytare) in storstugan 

- re-building and securing of the boathouse 

- renovation of all jetties (bryggor) 

As the sports cabin committee is highly dependent on union members that are highly active also in many other parts 
of Medicinska Föreningen, it will be important to increase the number of members or at least the participants during 
the Solvik weekends/weeks. An important source of helpful students is the international students who are generally 
more exited about the sports cabin and outdoor activities. It has to be the main aim of the sports cabin committee to 
keep the rentals high to balance the high costs of Solvik and the properly perform inspections after rentals to keep 
Solvik also for future generations in a good shape. 
 

Livsmedelshantering 
 
Information och utbildning 
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. 



     

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. Rutiner för kontinuerlig dokumenthantering och 
arkivering ska utarbetas. De delar av arkivet som inte behöver vara lättåtkomliga ska deponeras i Stockholms 
stadsarkiv eller Karolinska Institutets arkiv. 
 
Framtida drift av datorer och närverk 
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. 
 
Byte av medlemsregistersystemet 
Utskottet ska utreda och eventuellt genomföra ett byte av medlemsregistersystemet för att få en bättre funktionalitet 
och driftsäkerhet. 
 
Datornämndens arbete  
Datornämnden kommer att arbeta för ett serverbyte; detta för att underlätta administrationsarbete av datorerna. 
Datorerna kommer att uppgraderas under året, likaså kommer datorernas placering Solna/Huddinge ses över i 
förhållande till hur eventuell lokaländring i Huddinge kommer att ske. 
 
 

Idrottsutskottet 2013 
 
Syfte och aktiviteter 
Idrottsutskottets övergripande plan för verksamhetsåret 2013 är att fortsätta arbeta med att aktivt främja friskvård 
och idrottsutövning på Karolinska Institutet. Detta genom att uppmana till och skapa förutsättning för motion och 
idrottsutövande i många olika former, såväl spontant som under organiserade former.  
 
De främsta enskilda arbetsområdena under året kommer att vara: 

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

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

skidresa. 
 
En dag per termin är det schemalagt idrottsdag för alla KI:s studenter. Inför dessa dagar är det vårt uppdrag att 
erbjuda studenterna ett flertal möjligheter till motion och idrottsutövande i varierade former som kan appellera till 
och inspirera en så stor andel som möjligt av studenterna till deltagande. Vanligtvis hålls två planeringsmöten inför 
var idrottsdag där potentiella aktiviteter diskuteras och ansvaret för att organisera och exempelvis boka lokaler för de 
olika aktiviteterna delas upp mellan styrelseledamöterna.  
Grundtanken är att alla aktiviteter som erbjuds ska vara gratis för studenterna och vi gör därför utlägg för exempelvis 
hallbokningar med utgångspunkt från att kostnaden ska kunna gynna/utnyttjas av så många studenter som möjligt. 
Vissa undantag görs vid tillfällen då kostnaden per person är för hög för att rimligtvis finansieras av MF men då vi vet 
att ett stort intresse ändå föreligger hos studenterna. Exempel på dessa undantag är skidresa, klättring (100kr/pers 
för instruktör och utrustning) och golf (greenfee får betalas själv). En annan viktig del i planeringen inför 
idrottsdagarna är även informationsspridning, och vi ska under året fokusera ytterligare på hur vi genom effektivare 
och utökad information om idrottsdagarna kan locka ännu fler studenter att delta på något sätt. Efter idrottsdagarna 
hålls ytterligare ett möte då utvärdering av bland annat popularitet och kostnadseffektivitet av de olika aktiviteterna 



     

sker och vi diskuterar vad vi ska tänka på i planeringen av nästkommande idrottsdag utifrån de erfarenheter vi 
erhållit om hur den aktuella idrottsdagen förlöpt.   
 
För närvarande finns det varje vardag under terminerna ett urval av planerade idrottsaktiviteter tillgängliga att 
medverka vid för alla KI:s studenter. De flesta genomförs kvällstid i skrivsalen vilken vi får boka gratis men vår 
enskilt största utgift finns i bokningen av en fotbollsplan i Brommahallarna en gång i veckan. 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. Det finns önskemål från flera håll om att utöka dessa 
aktiviteter med bokning av några badmintonbanor en gång i veckan. Detta är en aktivitet som alltid lockar många 
studenter på idrottsdagarna men skulle bli en stor kostnad om den infördes som veckovis aktivitet. Därför har vi 
istället äskat om pengar för att mot en engångskostnad införskaffa badmintonnät som går att använda i skrivsalen. 
 
I Idrottsutskottets övriga mål inför 2012 ingår att informera studenter och göra de 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 en hälsosam och sportig högskola.  
 
Vi kommer att samarbeta 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. För höstterminerna är det 
mest troligt med en volleybollturnering medan vi på vårterminerna kommer variera lite mer. 
 
Vårt mål är också att arrangera två skidresor för studenterna. Först en dagsutflykt under vårterminens idrottsdag till 
Romme som tidigare haft väldigt bra uppslutning och sen en veckolång resa till Bad Gastein under påsklovet som vi 
får till väldigt fördelaktigt pris. 
 
Möten och tillgänglighet 
Idrottsutskottet kommer visa upp sig på de två intropubarna för att informera nya studenter om vilka möjligheter till 
idrottsutövning i kårens regi som finns och för att rekrytera nya medlemmar till utskottet. Alla som då anmäler sitt 
intresse kommer bli kallade till ett möte kort därefter då de får chans att introduceras i utskottets arbete. Under detta 
terminens första möte görs även den största delen av planeringen inför idrottsdagen och följs sedan upp med ett möte 
någon vecka innan idrottsdagen då det framförallt stäms av att alla nödvändiga kontakter har gett klartecken och alla 
bokningar är klara och diskuteras och planeras informationsspridning. Förutom utvärderingsmötet som följer 
idrottsdagen hålls sedan ytterligare möten vid behov. 
 
Vi ska även se till att all information från oss även ska finnas tillgänglig på engelska. 
 
 
 

Informationsutskottet 2013 
 
Informationsutskottet (InfU) har sedan nystarten under fjolåret varit aktiva med rekrytering av nya medlemmar, 
regelbundna möten och även varit representerat i samarbeten med övriga kåren så som Näringslivsutskottet, 
Internationella Nämnden och styrelsen. Det har under 2012 haft ansenligt inflytande i det förändringsarbete som 
skedde inom kåren trots dess ringa omfattning aktiva.  
Informationsutskottets syfte är att bidra med en god kommunikation inom Medicinska Föreningen och att 
marknadsföra kåren utåt. 
 
Under 2013 avser utskottet att fokusera på följande sex huvudområden: 
 
Medicor 
Presenteras separat, dock har undertecknad uttryckt en önskan om att kommunikationen mellan redaktionen och 
utskottet skall förbättras under 2013. Därutöver kommer undertecknad inledningsvis under vårterminen agera 
ansvarig utgivare för tidskriften enligt överenskommelse med tidigare chefredaktör då en efterträdare i skrivande 
stund saknas. Detta uppdrag övergår sedan till chefredaktören för 2013 så snart en sådan tillsatts av Fullmäktige. 



     

 
Hemsidan 
Kårens webbplats nylanserades den 2 januari 2013 efter att ha arbetats fram under 2012 i samtal där bl.a. InfU 
närvarade. InfU kommer tillsammans med kommunikatör Matilda Farneman att hjälpas åt med kontinuerligt 
underhåll av webbplatsen allt eftersom kåren får återkoppling på den nya plattformen, både internt och externt. 
Huvudsakligen kommer emellertid ansvaret att ligga på respektive kårorgan att hålla sina avdelningar uppdaterade 
då de tilldelats särskilda inloggningsuppgifter för detta ändamål. 
 
Mailutskick till kåranknutna studenter 
Hösten 2012 återinfördes kårens nyhetsbrev vilket skall ge samtliga studenter på program som är anknutna till 
Medicinska Föreningen fortlöpande information om kårens aktiviteter och åstadkommanden. Denna plattform är på 
sikt tänkt att bli en samlingsplats för senaste nytt som skall ersätta det tidigare systemet då Informationsutskottet 
skickade ut särskild information till studenterna på begäran av övriga kåraktiva högst 2 gånger per vecka. Vid behov 
kommer dock utskottet även fortsättningsvis att förmedla information via separata utskick. 
 
Informationen sammanställs och redigeras av kommunikatör vartefter det färdiga nyhetsbrevet granskas av 
Informationsutskottet innan massutskick sker till samtliga MF-studenter. Distributionstakten är för närvarande två 
gånger per månad vilket ansetts vara ett intervall som både respekterar studenternas behov av information och de 
ansvarigas övriga arbetsbördor. En fortbildning är tänkt att ske tidigt på terminen mellan undertecknad och 
kommunikatör för att ytterligare stärka dennas individuella kunskaper kring redigering och arkivering av 
nyhetsbrevet framöver. 
 
Slutligen ämnar undertecknad driva på för att finna en lösning för de studenter som av olika skäl icke önskar emotta 
utskick från Informationsutskottet. Detta olösta och återkommande problem har tidvis varit en källa till frustration 
bland mottagare av kårens information. Utskottet har informerats om att Medicinska Föreningen under vårterminen 
avser ersätta befintligt system för registrering av kårens medlemmar. Informationsutskottet har i sammanhanget 
framfört önskemål om möjligheten att internt kunna sammanställa och redigera e-postlistor via detta uppdaterade 
system för att nå ut till våra medlemmar. Till dess att systemet är infört beslutade utskottet att listor med 
studenternas e-postadresser, liksom innan, skall tas emot från Karolinska Institutets IT-service Lyktan.  
 
Under 2013 kommer Informationsutskottet söka efter en kommunikationsansvarig för att bl.a. assistera 
kårkommunikatören i de arbetsuppgifter som involverar utskottets medverkan så som utskick av e-post och underhåll 
av hemsidan. 
 
Amphioxbladet 
En omarbetning av detta informationsblad skedde under 2012 och utskottet eftersträvar att rekrytera en ledamot med 
ansvar för Amphioxbladet under 2013. I skrivande stund har vårterminens svenska upplaga skickats till tryckeri och 
en engelsk version kommer att distribueras via e-post till berörda studenter inom kort.  
 
 
Studentenkät 
En undersökning bland MF-studenter genomfördes av Informationsutskottet tillsammans med kommunikatör 
Farneman under vårterminen 2012. Denna gav god respons och viktig återkoppling på vad Medicinska Föreningen 
gör bra och vad kåren bör förbättra. Utskottet ämnar således utforma en ny enkät under kommande verksamhetsår, 
förslagsvis redan till vårterminen, för att följa upp hur väl förändringsarbetet märkts av och emotta nya åsikter som 
kåren kan arbeta vidare med. En diskussion om hur resultatet av den nya undersökningen på bästa sätt redovisas 
externt bör ske efteråt i enlighet med studenternas uttryckta önskan om ökad insyn i kårens aktiviteter. 
 
Marknadsföring och trycksaker 
Utskottet avser tidigt under våren att färdigställa en broschyr innehållandes information om kåren, tänkt kunna 
användas fristående från övrigt informationsmaterial och oberoende av tidpunkt på året. Därutöver kommer affischer 
att sättas upp på campusområdena kort efter nyår för att synliggöra några av de saker som Medicinska Föreningen 
åstadkom under 2012. Informationsutskottet lär förhoppningsvis åter blir tillfrågat om att utforma en insida till de 



     

anteckningsblock som tas fram å Medicinska Föreningens vägnar via tredje part. Informationsutskottet kommer på 
begäran även marknadsföra kårevenemang som t.ex. val till Fullmäktige samt Internationella nämnden utöver 
assistans med Nobel Night Cap som mot slutet av året arrangeras av Medicinska Föreningen.  
 
För att göra kårens grafiska representation mer enhetlig eftersträvar Informationsutskottet att finna en ledamot med 
ansvar för utformning och design under 2013. Detta ansvar skiftade ifjol mellan enskilda utskottsmedlemmar och 
uppdrag varför resultatet måhända varierat något i stil. Därtill avses dokumentet för kårens visuella identitet, 
förutsatt att ett sådant existerar, granskas och eventuellt uppdateras under 2013. 
 
 

Internationella Nämnden 2013 
 
International committee decided to organize working groups in several directions:  
Cultural events: the group responsible to create and plan our events. 
External communication: group responsible for contacting other organs, groups, schools etc. to get information. 
Internal communication: the advertisement group 
 

Administrative group 
 
Research group: The group that finds general information.  
International committee is a new organ whose aim is to improve students’ life and internationalization in Karolinska 
Institutet by organizing more cultural events for international communication and promoting English speaking in 
Karolinska Institutet. Committee is also interested in improvements in communication within KI in the questions 
regarding student life and rights, administrative issues and establishing contacts with other universities for exchange 
programs. Some members of committee suggested conducting a study to find out needs of the international students. 
It is through the committee that exchange students get involved in what happens in MF, and get their voices heard 
through our FUM representative(s). One more important issue discussed within committee meeting was establishing 
collaboration between international and Swedish students. The committee members put accent on giving a possibility 
for international students to have Swedish language classes in Karolinska Institutet and have a Swedish “Buddy”, who 
will support and guide new international students through their experience in Stockholm, Sweden and Karolinska 
Institutet.  
 

Info and questions to and from FUM 
 
Our events: 
We will have a variety of different events over the year. Firstly, we are planning to have cultural evenings every 5-6 
weeks, where we start off with a Swedish evening on the 1/3. The initial plan is to combine them with the Friday pub. 
On the cultural evenings we will have people from a cultural area, let’s say Sweden, to present a bit about their 
country. Furthermore we will try to make everything circle that culture, such as decoration, clothing, movies, food etc. 
We will also have some minor events going on such as a sports movie night, where we show a movie in the Friday pub. 
Towards the summer we were planning to have Global mingle events, where all kinds of cultures will have their own 
stands outdoors so that you can go around and learn about their cultures. The events are an area where we will try to 
cooperate more with Global Friends.  
 
Promotion of English language: 
This is an important goal for us. Firstly, we have all our own meetings, agendas, protocols etc. in English. This way we 
can have exchange students engage in the MF activity and take part of what happens in the KI student union through 
us. By having more exchange students engaged in MF, we hope to slowly change the language in MF and FUM  to 
Swedish and English. Furthermore we have representatives working on translating the MF webpage, and we keep 
coming up with suggestions for how FUM should try to change more and more into English. 
 
 



     

Kulturutskottet 2013 
Ingen verksamhetsplan inkommen. 
 
 

Mottagningsutskottet 2013 
 
Mottagningsutskottet, MU är ett utskott som tar hand om alla nya studenter på Karolinska Institutet, KI. Vi ser till att 
alla får en bra start på sin utbildning med fokus på studentlivet och är framförallt det första ansiktet utåt av den 
Medicinska Föreningen som de nya studenterna ser. Våra främsta uppgifter är alltså att visa vad kåren har att erbjuda 
och att se till att alla får en bra start på studentlivet på KI. 
 

Mer interaktion mellan campus 
En av de viktigaste sakerna vi arbetar med är att öka interaktionen och antalet aktiviteter på de olika campus, 
framförallt campus Huddinge. Den rätt unika situationen med två campus har varit ett problem som drabbat 
studenter i Huddinge främst och som vi hoppas kunna lösa under det kommande året. Det genom bl.a. fler aktiviteter 
och promota kårens lokaler. Vi tänker satsa på att samarbeta med de olika sektionerna för att göra de olika 
programmen till en enhet istället för fler. På samma sätt vill vi att studenterna ska känna efter mottagningen, alltså 
att man inte är låst inom sitt program.  
 
Fler aktiviteter 
Mottagningsutskottet har på några år gått från att innefatta några enstaka aktiviteter och Amphioxen till att förra året 
ökat antalet aktivteter avsevärt och målet är att fortsätta så. Vi försöker att inte begränsa oss på några sätt utan göra 
allt möjligt som kan tilltala olika intressen. En viktig del i att öka vårt spektrum av aktiviteter är att samarbeta med de 
olika utskotten och föreningarna men också att öka medlemsantalet i MU. Just nu arbetar vi så att vi försöker komma 
på nya aktiviteter till varje mottagning och spola de som inte var så lyckade förra gången och göra tradition av de 
lyckade. 
 
Ökat samarbete  
För att få en så bra mottagning som möjligt och göra Medicinska Föreningen synligare för de nya studenterna vill vi 
samarbeta med andra delar av föreningen. Samarbeten hjälper oss att lätta arbetsbördan men också att visa en större 
del av kåren och bidrar med expertis vi inte har. Sektioner kan hjälpa oss att föra programmen och campus närmare 
varandra. Utskott och föreningar kan hjälpa oss att öka aktivitet antalet och vi tänker uppmuntra dom att visa sig så 
tidigt som möjligt för att de och hela kåren ska bli mer aktiv, gärna utöver infopuben. 
 
Medlemmar 
I den takt som mottagningen blir större behöver MU också fler medlemmar. Vi har tidigare inte haft problem att få 
arbetare på aktiviteter genom att fråga frivilliga men behöver också hjälp med övriga uppgifter och idéspån. Därför 
kommer fokus under nästa läsår att vara att fånga upp studenter som vill gå med i MU eller bara hjälpa till på vissa 
aktiviteter för att göra det lättare för mottagningen att växa och bli bättre. 
 
Nya hemsidan och annan reklam 
Medicinska Föreningens nya hemsida kommer att bli en ny plattform för oss att sprida information om mottagningen 
på som vi tror kommer hjälpa till stor del då det är en attraktiv sida som alla kan hitta till snabbt. En stor del av vår 
informationsspridning bygger på Facebook vilket inte når ut till alla så hemsidan blir ett bra komplement till det och 
affischer. Vi tänker också fortsätta att göra oss synliga i både utskick och på välkomstdagar för att få upp intresset för 
mottagningen så snabbt som möjligt och sudda bort idén om att KI inte har något ordentligt studentliv. 
 
Global Friends 
Vi ska hålla en bättre kommunikation med Global Friends så att internationella studenter lättare kan delta i 
mottagningen. 
 



     

 

Global Friends 
 
Global Friends planerar att under 2013 fortsätta med att sponsra sociala aktiviteter för Karolinska Institutets 
utbytesstudenter och mastersstudenter. Global Friends arbetar också för att få KI:s studenter att vara faddrar åt 
utbytesstudenter.  
 
Styrelsen själv anordnar också en del stående aktiviteter, så som välkomstmingel på höstterminen. Dessutom 
planerar styrelsen att fortsätta med liknande aktiviteter som vi haft under gångna året som museibesök, 
välkomstmiddag etc.  
 
Styrelsens målsättning är även att utöka antalet aktiviteter att erbjuda samt att ytterligare försöka främja studenter 
att vara faddrar åt utbytesstudenter. Detta vill vi göra genom att göra det mer attraktivt för studenter att anordna 
evenemang och agera fadder.  
 
Enligt stadgarna hålls ett omval av styrelsen i början av höstterminen 2013. Då har nuvarande styrelse suttit i ett års 
tid.  
 
Liksom tidigare år förs verksamhetsberättelse löpande.  
 
 

Näringslivsutskottet 2013 
Ingen verksamhetsplan inkommen. 
 
 

Programutskottet 2013 
 
Även i år kommer Programutskottet att planera och anordna fester och pubar i Medicinska Föreningens regi. 
Programutskottet ska arbeta med att driva verksamheten framåt i samarbete med andra studentkårer bl.a. genom 
SSCOs Klubbmästarråd. Vi i Programutskottet ska fortsätta att jobba med att rekrytera nya medlemmar. Visionen är 
att hålla det roligt och stimulerande att arbeta med Programutskottet. Vi kommer att fortsätta att locka studenter från 
samtliga program på Karolinska Institutet att jobba som AT-marskalkar på våra pubar och fester. Programutskottet 
ska lägga tyngden på att utbilda och utveckla medlemmars kompetens med både interna och externa utbildningar.  
Nedan följer en detaljerad lista för de tillställningar som kommer att arrangeras av Programutskottet under 2013.  

Pubar 
Programutskottet kommer att som vanligt arrangera pubar varje fredag från 16 till 22 som regel, i speciella fall 
kommer puben att vara öppen till 01.00. Det kommer att arrangeras pubar med tema och samarbete t.ex. 
Regnbågspub i samarbete med Queerolinska och Näringslivspub i samarbete med NU. Detta är till för att hålla gott 
samarbete med olika kårorgan inom föreningen samt öka deras chans att synas mer.  

Amphioxgasque 
Amphioxgasquen är en av Programutskottets största evenemang som består av en finsittning och efterföljs av stort 
eftersläpp. Det kommer att arrangeras två Amphioxgasquer under 2013: den 2 februari samt den 14 september. 
Sittningen är först och främst för äldrekursare men nya studenter ansluter sig till festen för att bli insvurna som 
riktiga studenter. Här jobbar Programutskottet för ett samarbete med Mottagningsutskottet för att underlätta arbete 
av de två parallellt löpande festerna.  

Baler  



     

Varje Lucia (den 13e december) anordnar programutskottet Luciabal där bl.a. Nobelpristagarna i medicin bjuds till 
att sitta vid honnörsbordet. Det bjuds på fin mat, dryck och dans till 01,00. 2013 kommer balen att vara på en fredag 
och det kommer att diskuteras för ett längre eftersläpp.  
Vårbalen är andra balen som planeras 2013. Temat och upplägg kommer att diskuteras, precis som datumet.  

Samarrangemang 
Examensefterfesten. Sista lördagen varje termin hålls en efterfest till examensmiddagen på Medicinska Föreningen 
tillsammans med Odontologiska Föreningen. Dessa fester är mellan 22-05 där Programutskottet ansöker om extra 
förlängt serveringstillstånd. År 2013 kommer examensefterfesterna att äga rum den 19e januari samt 8e juni.  
Vi har även ökat antal av samarrangemang med andra kårer där vi delar på ansvar och arbete. 2013 planeras 
Midvinterblot i samarbete med Qmisk, Fulsittning i samarbete med Mottagningsutskottet, PPP i samarbete med 
Föreningen Ekonomerna och Juridiska Föreningen.  
 
Vi jobbar på att hålla god relation med andra kårer också genom att anordna så kallade kompissittningar. År 2013 är 
det planerat för en kompissittning m,ed KemiKlubbmästeriet. Fler kan tillkomma. 
 
Vi planerar ett samarbete med Styrelsen och bidra med en sittning i samband med Hjälpmedelsmästerskapet.   
Programutskottet kommer även att hålla god relation med NNC genom att vi uppmuntrar våra medlemmar att 
engagera sig privat, trots att   Programutskottet som helhet inte kommer att vara en del av NNC. Vi ställer gärna upp 
och utbildar de rekryterade i bararbete och dyl. i mån av tid. Vi kommer att bevaka våra egna intressen i samband 
med NNC när det gäller t.ex. förändringar i huset som kan bidra med besvär när vi ska hålla Luciabal två dagar 
efteråt.  

Marskalksmiddagar  
Varje termin anordnar Programutskottet en marskalksmiddag som tack till dem 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 dryckessången 
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 2013 planerar vi att hålla S:t Patricks som 
senaste 2 åren i samband med Dagen för kåraktiva och en till sittning på våren. Den 10/1 planerar vi att ha en 
fulsittning för alla KI studenter i samband med kinesiskt nyår. År 2013 är Ormens år vilket vi tycker är väldigt 
passande för Medicinska Föreningen. 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 varannan 
vecka.  
 
 
 
 

Arbetsterapeutsektionen ”Artemis” 2013 
 
Vårterminen 

• Mottagande av termin 1 på deras första dag vid utbildningen. Syftet med mottagandet är att få studenterna 
känna sig välkomna till programmet. 

• Under första veckan på terminen så ska vi in i termin 1 och informera om arbetsterapeuternas kollo. 
• I slutet av andra veckan på utbildningen så går kollot av stapeln. Två dagar kommer att spenderas på 

Domarudden friluftsgård. Syftet med kollot är att de nya studenterna ska lära känna varandra bättre och få 



     

en bra sammanhållning mellan de studenterna. Detta är också ett bra tillfälle att ställa frågor till 
kollofaddrarna som har kommit längre i utbildningen. 

• I mitten av terminen planeras en föreläsning. 
• Terminen avslutas med en Avslutningsgrillning om vädret vill. 

 
Höstterminen  

• Mottagande av termin 1 på deras första dag vid utbildningen. 
• Under första veckan på terminen så ska vi in i termin 1 och informera om arbetsterapeuternas kollo. 
• I slutet av andra veckan på utbildningen så går kollot av stapeln. Två dagar kommer att spenderas på 

Domarudden friluftsgård.  
• I mitten av terminen planeras en föreläsning eller något liknande. 
• Terminen avslutas med Julfika. 

 
Under terminerna kommer Artemis ha möten cirka två gånger i månaden. Ett lunchmöte och ett större 
eftermiddagsmöte. Mötena kommer för det mesta att hållas i rum 307 i ANA 23. Mötena annonseras på anslagstavlan 
utanför köket på plan 4 i ANA 23. 
 
 

Audionomsektionen 2013 
 
Ingen aktivitet. Styrelsen prövar hjärt- lungräddning. 
 

Biomedicinutbildningsektionen ”BUS” 2013 
Ingen verksamhetsplan inkommen. 
 
 

BioMedicinska Analytikersektionen ”BAS” 2013 
 
Verksamhetsplanen för år 2013 för Biomedicinska analytikersektionen, BAS, är redovisad nedan. Alla aktiviteter 
äskas inte för, men alla står med.  
 
Veckoaktiviteter för alla terminer 
Dag Aktivitet Beskrivning Beräknade utgifter 
Måndag    
Tisdag BMA-tisdagsgym 

(vinter, höst) 
 
BMA-springer (vår) 

Alla BMA-studenters gymdag: för att 
uppmuntra till bra hälsa, vilket leder till 
bättre studieresultat. Två dagar finns 
bestämda, den som inte kan 1:a får 
försöka komma på 2:a tillfället. Att 
komma på båda är ett stort plus. 
Genom att titta på scheman kan man se 
vilken tid de flesta BMA är på gymmet 
(när de slutat).  
Under våren komma tisdagens gym 
ersättas med löparklubben BMA-Springer 
som i slutetet av terminen kommer 
springa blodomloppet ihop.  

0 kr.  

Onsdag BMA-promenad Promenad kring Huddinge sjukhus eller 
liknande på 30-45 min vid lunchtid. 

0 kr 

Torsdag BMA-torsdagsgym Alla BMA-studenters gymdag: 2:a 0 kr 



     

tillfället, för de som inte hade möjlighet 
1:a tillfället, men alla är välkomna. 

Fredag BMA-studiecirkel Alla är välkomna att studera, man gör det 
individuellt men möjlighet att fråga 
klasskamrater och äldre studenter om 
hjälp/råd är stor ju fler som deltar. Fredag 
är ett avslut på veckan, så förhoppningsvis 
ska allt oklart från hela veckan gås 
igenom, eget ansvar! 

0 kr 

 
 



     

Sektionen äskar om pengar hos flera instanser. För att ge er en ordentlig överblick över sektionens tänkta budget och 
äskan redovisas alla pengar i detta dokument. Där BAS äskar om pengar är hos programnämnden (PN), 
Biomedicinska analytikers internationella kommitté (BINC) och Medicinskaföreningen (MF) 
Månadsaktiviteter  
Månad Aktivitet Beskrivning Beräknade Utgifter 
Januari Terminsavslutning De ojämna terminerna tar slut den 18/1. 

Detta kommer att firas genom att hyra en 
lokal och anordna en fest. 50 studenter 
förväntas delta   

Total kostnad 
5000 kr 
 
PN: 2 500 kr 
50 kr/Student  
= 2 500 kr 
 

Januari Tröjor och pins Den nya loggan för biomedicinska 
analytiker programmet sänds till 
tryckeriket för att tryckas på tröjor, pins, 
byxor och dylikt. Tröjorna kommer 
studenterna bli fakturerade direkt medan 
ca 100 stycken pinsen kommer att köpas 
in till studenterna.   

Total kostnad  
500 kr 
 
MF: 500 kr 

Mars – 
April 

Inspirationsdag  Ihop med programmet anordnas en 
inspirationsdag där Biomedicinska 
analytiker som ej jobbar inom sjukvården 
kommer för att föreläsa om deras 
karriärsval. Förhoppningsvis kommer 100 
studenter från alla terminer att delta.  

Utgifterna står 
programmet för.  

Mars Vårmingel Nya utbytesstudenter kommer till Sverige 
och en rolig aktivitet kommer att 
anordnas. Tanken är att hela programmet 
och utbytesstudenterna åker iväg och åker 
gokart ihop. 50 studenter förväntas följa 
med.  

Total kostnad 
17 500 kr 
 
PN: 2 500 kr 
BINC: 3 000 kr 
MF: 2 000 kr 
200 kr/student  
= 10 000 kr 
 

April BMA-tröja Alla studenter får ännu en möjlighet att 
beställa sina egna BMA-tröjor.  

0 kr 

Maj Terminsavslutning T2, T4 och T6 kommer till sitt slut och 
detta måste firas med en underbar 
aktivitet. Troligtvis passar vi på att njuta 
av ett underbart maj väder i en passande 
park.  
 

0 kr 



     

Maj Ordförandebyte Ordförandeskapet går till sin ände och det 
är dags att välja in en ny. För att avsluta 
den förra ordföranden och välkomna den 
nya. Kommer de aktiva i sektionen åka ut 
för en natt på Solvik. Ihop firas det 
senaste året och visa personer tackas av 
medan andra välkomnas in. Ca 20 
studenter förväntas följa med.  
 

Total kostnad  
2000 kr till mat.  
 
Vi skulle helst vilja 
använda den möjliga 
vinsten från tidigare 
aktiviteter under 2013 
till att betala maten för 
att tacka de som har varit 
med och anordna 
aktiviteterna och även de 
som har varit aktiva på 
annat sätt inom BAS.  
 

Juni Blodomloppet De studenter som hela våren har tränat 
för att springa blodomloppet kommer den 
4 juni gemensamt springa sitt lopp. Alla 
studenter betalar för sin egen 
anmälningsavgift. För att anmälan ska bli 
som billigast väljer vi att anmäla oss i lag 
om 5 personer. Om inte ett lag bli fyllt 
måste ändå en anmälningsavgift för 5 
individer betalas. Där av behövs ett 
ekonomiskt bidrag om inte ett lag fylls 
upp så alla studenter får betala samma 
belopp.  

Total kostnad 
500 kr  
 
MF: 500 kr 

Augusti - 
september 

Välkomnande De nya T1:orna hälsas välkomna med ett 
gäng aktiviteter runt terminsstart. Detta 
genomförs av faddrar från T3 och T5. Den 
sista aktiviteten kommer vara en 
välkomstmiddag där hela programmet är 
välkomna. Till välkomstmiddag kommer 
studenterna få betala en entréavgift. Till 
middagen förväntas 70 studenter att 
komma.  

Total kostnad 
 57 000 kr  
 
PN: 43 000 kr 
200 kr/student 
= 14 000 kr 

Augusti - 
september 

BMA-tröjan Under månadsskiftet augusti och 
september finns det möjlighet för 
studenter att beställa BMA-tröjan. 

0 kr 

  



     

September Efter-tenta-aktivitet Efter en passande tenta anordnas en 
aktivitet för att alla terminer ska kunna 
umgås över terminsgränserna och för att 
T1:orna få en stadigare fot i sin klass. 
Troligtvis beslutas en pub där alla kan 
umgås efter tentan. 

0 kr  

Oktober Utbytesstudent-
aktivitet 

I oktober anordnas en aktivitet med syftet 
att utbytesstudenterna skall träffa de 
svenska studenterna och även de öka 
gemenskapen mellan de svenska 
studenterna. 50 studenter förväntas delta.  

Total kostnad  
10 000 kr  
 
BINC 3 000 kr 
MF: 2 000 kr 
200 kr/student 
= 5 000 kr 

December 
 
 

Julmiddag Som avslutning på terminen hålls en årlig 
middag på en resturang för alla terminer. 
Uppskattningsvis 70 studenter från alla 
terminer. 

Total kostnad  
23 000 kr 
 
PN: 12 000 kr 
MF: 4 000 kr 
100 kr/student 
= 7 000 kr 
 

 Övrigt Beskrivning/Kommentar Beräknade utgifter 

 Kontors-material Pärmar för protokoll, 
aktivitetsplaneringar, eventplaneringar, 
pennor mm. 

Total kostnad 
200 kr 
 
MF: 200 kr 

 
 
Total beräknade utgifter för hela år 2013. 115 700 kr 
Äskas för hos programnämnden. 60 000 kr 

Äskas för hos Biomedicinska analytikers internationella kommitté. 6 000 kr 

Äskas för hos Medicinskaföreningen. 9 200 kr 
Betalas av studenterna själva. 38 500 kr 

Pengar som sektionen har fått in efter aktiviteter  2 000 kr 

 
 

Doktoransektionen ”DSA” 2013 
 
In addition to the continuous work, the board of the Doctoral Students’ Association has decided to form seven task 
oriented workgroups to address different issues and to preform different tasks during 2013. These workgroups are: 
Höstterminen  

• Workgroup for social activites 
• Workgroup for international affairs 
• Workgroup for future careers 
• Workgroup for coordinating doctoral student representatives 
• Workgroup for intellectual and scientific environment  
• Workgroup for information 
• Support groups 

 



     

 
 
The board will focus on the intellectual and scientific environment questions during 2013. Further information about 
these different workgroups follows below. 

Workgroup for Social Activities 

The workgroup aims to arrange different social activities for doctoral students. These activities will be arranged either 
by DSA or in collaboration with other organization and sections. 
The workgroup is coordinated by Sonal Pendharkar. 

 
Tasks 

 Arrange a PhD Party in spring 
 Arrange a rock climbing event in autumn with MTC 
 Investigate the possibilities to have joint Pubs with KTH 

Workgroup for International Affairs 

The workgroup aims to protect and lobby for international questions at local and national level. 
The workgroup is coordinated by Jayesh Pandya. 
 
Tasks 

 Lobby for better visa conditions for students in the current immigration bill that is being processed at the 
moment. 

Workgroup for Future Career 

The workgroup aims to equip PhD students with knowledge and skills that would help them build a professional 
career. 
The workgroup is coordinated by Agata Agnieszka Korecka. 
 
Tasks 

 Establish collaboration with the PhD club and the post-doctoral association    
 Provide information about carrier pathways and possibilities within academia (especially KI) as well as 

outside academia  
 Provide information and guidelines about merits and requirements when applying for jobs at KI, academia 

or the private sector.  
 (Co-)organize meeting and workshops on relevant topics, for example project management and leadership, 

time management, networking, CV writing etc. 

Workgroup for Coordinating Doctoral Student Representatives 

It is important to have doctoral representatives at all levels at Karolinska Institutet. This workgroup aims to 
coordinate and support doctoral student representatives. 
The workgroup is coordinated by Emma Ahlén Bergman. 
 
Tasks 

 Keep the contact list for student representatives updated. 
 Collect feed-back from doctoral student representatives. 
 Contact the departments for information on procedures of recruiting/including student representatives. 
 Provide information on the web-page about the student representatives. 
 Arrange a doctoral representative forum 



     

Workgroup for Intellectual and Scientific Environment 

The workgroup focuses on improving the academic environment and aims to: 
a) Spread the ideals of Humboldt, i.e. the ideals of a free, autonomous and knowledge-seeking university. 
b) Provide an environment where ideas can grow and flourish. 
c) Raise awareness that there are no borders in the intellectual realm; neither between fields of study nor 

between gender and ethnicity. 

The workgroup is coordinated by Hugo Zeberg. 
 
Tasks 

 Organize seminars with broad general interest and a more reasoning character.  
 Influence boards and committees at Karolinska Institutet to take an academic perspective wherever possible 

Workgroup for Information 

The board aims to improve information exchange internally within the board and externally towards both current and 
potential members. 
The workgroup is coordinated by Yuan Xu. 

 
Tasks 

 Build up and manage the DSA internal forum. 
 Update the DSA Facebook, and increase its activity. 
 Continuously update the DSA contents in MF’s webpage and make general information easy to access. 
 Improving the quality of the DSA presentation that is held at the Introduction Course for New Doctorate 

Students. 
 Make posters, flyers and folders to promote both MF and DSA 
 Arrange a PhD Forum  

Support Groups 

Many doctoral students strugle with issues like infeasible project plans, scientific fraud, theft of scientific ideas, 
harassments, poor supervision and/or financial issues. Support Groups aims to bring students together so they can: 

a) Think through problems that may arise during the course of their studies. 
b) Build a network that follows them along the process and support them in case issues should arise. 

The workgroup is coordinated by Ranjita Dutta-Roy. 
 
Tasks 

 Form the ‘’Support Groups’’ 
 Send out reading material/open questions once a month to support group members 
 Arrange monthly meetings for the Support Groups 
 Make a web-forum where group/individuals can discuss issues 

 

Student section of Public Health sciences 2013 
 
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. It enhances communication between students in the different tracks and 
provides students to take action if wanted. More effort will be put into reaching out to the now underrepresented 
tracks such as health informatics students. 
 
Introduction camp 



     

As the introduction camp last year has been welcomed by many students, the aim is to organize one for the new Public 
Health Master students starting in 2013. A welcome weekend also provides the opportunity to get students interested 
in the sections work and MF. 
 
Master graduation (if not organised differently) 
As there is no official graduation dinner after the formal graduation ceremony, the section will organize one, if it 
cannot be organized differently. Organising such an event will let graduating students keep the university positively in 
mind. 
 
Mix-and mingle activities 
Various kinds of activities between the different programmes/tracks/ courses will be organized in order to strengthen 
the coherence of students and facilitate contacts which reach beyond the own class. 
 
 

Logopedsektionen ”Logos” 2013 
 

Logopedsektionen (Logos) kommer att fortsätta bevaka utbildnings-, studiesociala och internationaliseringsfrågor 
som rör logopedutbildningen. Ett övergripande mål är att främja kontakt mellan de fyra kurserna som läser 
tillsammans. Sektionen ska se till att alla enskilda medlemmar får aktuell information från de olika råden och 
nämnderna under MF och Programnämnden samt från sektionens möten. 
 
I november 2012 bildades logopedsektionens styrelse vars uppdrag är att skapa struktur och kontinuerligt arbeta med 
sektionsrelaterade frågor. Styrelsen består av 8 representanter från de olika logopedklasserna och kommer att träffas 
varje månad . 
 
Fokus för året handlar om att främja engagemang för utbildningen bland studenterna och även bidra med 
möjligheten till ett aktivt och socialt studentliv. I linje med detta kommer fler aktiviteter och sammankomster att 
anordnas. 
 
Traditionen med en sommaravslutningspicnic kommer även i år att upprätthållas. Tanken är att även starta 
höstterminen med en liknande picnic. 
 
Då det finns en avgångsklass som examineras i vår kommer de hållas en sittning för alla logopedstudenter för att fira. 
Då det från och med nu kommer examineras en klass varje år hoppas vi att kunna göra detta till en tradition. 
 
Vi kommer även fortsätta arbetet med vår samkväms- grupp/aktivitetsgrupp, som leds av frivilligt utvalda 
sektionsmedlemmar.  
 
Åboresan har från och med hösten 2012 omvandlats till en resa per år därför kommer logopedstudenter från 
Karolinska att resa till åbo någon gång under 2013. 
 
Under europeiska logopeddagen kommer aktiviteter anordnas i SLOSS regi.   
 
Utbildningsfrågor 
Kontinuerlig övervakning av att scheman kommer ut i tid samt att de uppdateras på respektive kurswebb (Pingpong). 
Sektionen kommer arbeta för en utökad kommunikation med programledningen och även se till att informationen 
från de olika kommittéerna når ut till alla studenter. 
 
Studiesociala frågor 
Den studiesociala kommittén har avvecklats i förmån för en hälsogrupp som kommer arbeta för en hälsomedvetenhet 
hos studenterna och sprida kunskap och information. 
 
Internationaliseringsfrågor 



     

Logopedisektionen kommer att fortsätta jobba för möjlighet till internationella utbyten. LOINK är den främsta 
organisationen för detta ändamål.  
 
Bevakningen av samtliga ovanstående frågor representeras i första hand av samtliga kommittéers för ändamålet 
utvalda representanter, från kurs 29, 30, 31 och 32. 
 
Aktivitetsveckor 
Logopedsektionen kommer att anordna aktiviteter, de två första veckorna på terminen, för kurs 33 som påbörjar 
logopedutbildningen hösten 2012. Detta gör att vi blir ett mer enat program och får en chans att lära känna varandra 
då vi är på så olika platser de första åren.  
 
Möten 
Sektionsmöte kommer att hållas minst två gånger per termin enligt MF:s reglemente. I samband med mötet kommer 
det att anordnas en pubkväll. Styrelsen kommer att hålla möte varje månad för att stärka sektionens roll.  
 
 
 

Läkarsektionen 2013 
 

Prioriterade områden 2013 
 
Omläggningen examensarbete/kirurgterminen 
En stor del av vår tid har gått åt till att bevaka omläggningen av examensarbetet/kirurgterminen. Vi har 
studentrepresentanter i programnämnden, utbildningsstyrelsen, Tema 4 och även en kommitté vars enda uppgift är 
att se till så att omläggningen blir bra. Vi har även vid ett flertal tillfällen under året gjort påtryckningar att ledningen 
ska informera studenterna och även skrivit mail med information om omläggningen till de berörda studenterna. 
Detta kommer vi fortsätta att jobba med under 2013. 
 
Nyrekrytering 
Vi har gjort ett försök att rekrytera fler medlemmar till Läkarsektionen genom extra mycket aktiviteter (se under 
information). Vi behöver dock fortfarande mer mankraft, och fortsätter arbetet med nyrekrytering. 
 
HSV-utvärderingen 
Under HT-13 kommer högskoleverket att göra en utvärdering av läkarprogrammet. Viktigt att vi i LS följer denna 
utvärdering och vi kommer även att hitta studenter som hjälper Gunnar Nilsson under våren-13 med arbetet inom 
detta.  
 

Information 
 
T1-mingel / Upptakten 
På termin 1 arrangeras ett mingel under första veckan och där kommer LS att delta under 2013. Under 
upptaktskursen hålls även ett informationstillfälle för T1 där två representanter från Läkarsektionen fortsätter att 
delta under 2013. 
 
Intropub 
LS kommer närvara vid de intropubar som arrangeras av Medicinska föreningen för de nya studenterna. Vi kommer 
att bjuda på choklad, dela ut en informationsfolder och prata med de nya studenterna. 
 
T2-mingel och Intro-vad gör LS? 
LS kommer att fortsätta med våra nytillskott på info-fronten: T2-mingel och Intro-vad gör LS, båda vänder sig till nya 
studenter som vill veta mer om oss. Att vi valt termin 2 är för att termin 1 får mängder med ny information och 



     

kanske inte kan ta till sig allt vad läkarsektionen gör när man bara har gått några veckor. Vi tror att på termin 2 har 
man lärt sig hur utbildningen är upplagt, börjat få åsikter om förändringar och är då mer mottaglig för att engagera 
sig i LS. Sker ca 1 månad in på terminen och vi bjuder på fika/mingelmat (brukar kunna finansieras av PN) och 
informerar om LS. 
 
Mail 
Inför varje sektionsmöte kommer kallelse att skickas ut en vecka i förväg till alla läkarstudenter via mail. OBS: 2 
veckor innan vid årsmöte  
 
Hemsidan (Medicinska Föreningens hemsida) 
På hemsidan kommer datum för nästa sektionsmöte att publiceras samt namn och kontaktuppgifter till 
studentrepresentanterna. 
 
Bloggen 
På bloggen publiceras referat från möten med kollegier/kommittéer. 
Studentrepresentation 
2013 kommer LS att fortsätta att kontinuerligt välja studentrepresentanter till kollegier och kommittéer på 
läkarprogrammet. Den guide till nya studentrepresentanter som togs fram 2010 skall fortsätta användas under 2013. 
Det kommer förhoppningsvis att bidra till att LS kan bedriva bättre studiebevakning. 
Möten 
 

Övriga fokusområden 
 
Läkarsektionsmöte 
LS kommer att fortsätta med att kalla alla läkarstudenter till sektionsmöten 1 gång/månad. Där kommer rapportering 
från kollegierna och kommittéerna att redovisas, aktuella frågor att diskuteras och nya studentrepresentanter att 
väljas. 
 
Styrelsemöte 
Styrelsen kommer att träffas ca 1 gång per månad för att planera sektionens arbete. 
 
Vidareutbildningsdagar 
LS har pengar för vidareutbildningsdagar för våra medlemmar, och planerar att genomföra en 
vidareutbildningsdag/termin. 
 
OMSiS 
Ordförandekonventet för medicine studerande i Sverige (OMSiS) träffas fyra gånger per året och LS arbetar för att 
representeras vid alla dessa tillfällen. Under 2013 kommer Stockholm dessutom att arrangera OMSIS i Stockholm. 
 
MF:s utbildningsråd 
Då MF kallar till utbildningsråd kommer LS delta med representanter. 
 
MF:s kickoff 
Då MF arrangerar kickoffer kommer LS att delta med representanter. 
 
Nationella grundutbildningsmötet 
Vid det nationella grundutbildningsmötet under hösten 2013 kommer LS att delta med representanter. 
 
AMEE 
Om PN ger tillfälle kommer LS skicka representanter till AMEE-konferensen.  
 
FUM 



     

LS kommer ha en ordinarie representant i MF:s fullmäktige. 
 
Styrelsen 2013 
Läkarsektionens styrelseposter kommer under 2013 att vara: 
Ordförande 
Vice Ordförande 
Sekreterare 
Informationsansvarig 
OMSiS-ansvarig 
PN-ansvarig 
Ekonomiansvarig 
2 ledamöter 
 
 

Optikersektionen ”Kaustika” 2013 
 

Nytt år nya möjligheter 
Ny styrelse tillträder i 21 Januari 2013. I styrelsen är vi ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig, sekreterare, 
festkommittéansvarig.Tydligare riktlinjer ska finnas för hur den nya styrelsen ska skötas och vem som har ansvar för 
vad. Detta för att uppgifterna ska bli mer rättvist fördelade. 
Vi kommer att fortsätta att jobba mot ett ökat samarbete med andra sektioner och MF i stort. Under 2013 jobbar vi 
för att fler studenter ska bli kårmedlemmar genom att hålla ett informationsmöte på vårterminen, med en 
representant från MF. Även till hösten bör vi ha informationsmöte för dem nya ettorna. På våra pubar har vi 
dessutom infört inträdesavgift på 20kr/person för de som ej är kårmedlemmar. 
Vi vill försöka anordna en leverantörs dag/karriärsdag, då företag från optikerbranschen får komma och presentera 
sig för studenterna på skolan. 

Sektionsmöten 
Vår målsättning är att ha möten ca en gång per månad under terminerna. Det första sektionsmötet varje år blir vårt 
årsmöte, då vi fr.o.m. år 2009 har verksamhetsåret lika med kalenderåret. År 2013 fortsätter vi vår målsättning att 
öka antalet deltagare på mötena.Mötena hålls i Kaustikas lokaler på St. Eriks Ögonsjukhus, där även de flesta 
aktiviteter och pubar hålls som Kaustika anordnar. 

Pub-kvällar 
Vi planerar i år att ha sex stycken pubkvällar som ofta går i ett förbestämt Tema, t.ex.Halloweenpub med pris för bäst 
utklädnad. De anordnas av oss studenter och hålls i våra lokaler på St.Eriks ögonsjukhus. Kaustika skjuter till med en 
liten summa för att pubvärdarna ska kunna anordna något litet extra. Pubkvällarna brukar vara mycket uppskattade 
av oss studenter. 
  

Andra aktiviteter 
För att ha aktiviteter som kan vara intressant för de studenter som inte kan/vill delta i aktiviteter på helger eller som 
är alkoholrelaterade, ska vi bjuda in till någon form av annan aktivitet. T.ex. en  

• spelkväll 
• Pepparkakshustävling – Varje årskurs ställer upp med lag och tävlar mot lärarna. En story om huset skall 

ges, och Pris för bäst story/snyggast hus tilldelas. 
 

 
Vi kommer också fortsätta att utse årets lärare samt vilka som kommer att få kaustikamedaljen. 
Karriärsdag: Det är många företag från optikerbranschen som kontaktat oss för att få berätta om sin verksamhet. 
Därför planerar vi att anordna en karriärsdag då företagen kan få ha små workshops för oss studenter. 



     

De tre årliga festerna 
Vi har varje år en  påskfest som arrangeras av tjejerna i termin 2; en examensfest som anordnas under våren av 
termin 4 och bekostas av biljettintäkter samt sponsorer som vi själva jagar; En julfest som anordnas av killarna i 
termin 1. 

Lunchrummet 
Som mål har vi att äska för: diskställ +underlägg, 2st mikrovågsugnar, bestick, soffa, kuddar, gardiner, skarvsladdar, 
spel, läslampor, småskålar, lastbackar. 
 
Introduktion av nya studenter under HT 2013 
I början av höstterminen välkomnar vi våra nya studenter genom en förregistreringsdag med efterföljande 
Musikintropub samma kväll.  Lärare och alla årskurser delas upp i lag där man tävlar i form av ett musik quiz. Det lag 
med flest poäng vinner ett trevligt pris. 

 
Stadsvandringsdag – T1 delas upp i lag, får varsin karta och diverse uppgifter att utföra i Sthlm stad. Uppgifterna 
bilddokumenteras, där bästa/mest kreativa bilderna utgör vinnarna som tilldelas priser. Dessa priser är oftast i form 
av färgpennor som kan användas flitigt på våra KTH kurser i optisk fysik. 
Denna aktivitet är till för att dels lära känna staden och dels lära känna sina nya kurskamrater. 
 
Brännbollsdag – T1 möter T3 och T5 i en brännbollsmatch. Enligt tradition bär T1 begagnade glasögon med 
överdrivet starka styrkor under hela matchen. Det hela avslutas med pizza i Kaustikas lokaler. 
 
Tårttävling – T1 delas upp i lag och möter varandra i en tårtduell. Med olika teman från år till år ska bästa tårtan 
utses. Vinnarna tar hem ett fint pris och efteråt har vi stort tårtkalas. 
 
Som avslutning på ”nollningen” spenderar vi en dag i Solvik där vi enligt tradition anordnar tävlingar, middag och lär 
känna varandra. T1 bjuds varje år på middagen, medan T3 och T5 betalar 50kr/person.  
 
 
 

Psykologsektionen ”PsyKI” 2013 
 
PsyKI syftar till att ordna aktiviteter som för studenterna inom PsyKI samman. Vi vill också öka samvaron mellan 
utbildningsprogrammen inom MF samt mellan de olika psykologprogrammen i Sverige.  
 
Planer för 2013: 
-  Stormöte i slutet på januari, val av styrelse mm. Schemat läggs så att alla kan närvara. 
-  Kick-off för den nya styrelsen 
-  Tio sektionsmöten (beräknat ett/månad) 
-  Underhåll och vidareutveckling av PsyKI:s informationssidor på MF:s hemsida, kurswebben för 
psykologprogrammet samt på Facebook.  
-  Psykologstudentkongressen PS13 som detta året anordnas i Stockholm av KI:s och SU:s psykologstudenter 
med ca 700 deltagare, alla psykologstudenter i Sverige bjuds in (jmfr IFMSA-kongress) 
-  Sommaravslutningsaktivitet, vi planerar för grillning precis som tidigare år. Det brukar vara ett väldigt 
uppskattat evenemang. 
-  Mottagningsaktiviteter och kollo för de nya T1:orna  
-  PsyKI-samkväm. Vi brukar inleda höstterminen med att samlas för något att dricka och mingla. Fler 
pubkvällar planeras under året. Vi eftersträvar också att ordna fler ”fikaträffar” eller dylika alkoholfria-events. 
-  Vår- och höstfest i MF:s lokaler. Vi bjuder också in Stockholms Universitets psykologstudenter till våra fester. 
Vi tycker det är viktigt att bygga kontakter med andra psykologprogram eftersom det främjar vårt professionella och 
vetenskapliga utbyte samt kan hjälpa oss att bygga upp en fungerande kårsektion lokalt. Sittningar förekommer 
också. 



     

-  Medverka i ett samarbete, ordförandenätverk, mellan alla lärosäten med psykologprogram på initiativ av 
Psykologförbundets Studeranderåd. IRL-träffar två gånger om året.  
-  Läger på Solvik.  
-  Till julen planerar vi att ha julmys för alla psykologstudenter med julfika. 
-  Dessutom vill vi kunna ordna ett tema-event. Förra året var temat: Entreprenörskap, i samarbete med 
innovationskontoret.  
-  Vi vill ordna en fotbollsturnering för alla terminer.  
 
Sektionen är fortfarande ung och det var först nu 2012 som vi för första gången hade studenter på alla läsåren och 
eftersom intaget ökat blir vi fler till hösten 2013 än någonsin. PsyKI är fortfarande i en uppstartsfas och vi satsar på 
att erbjuda aktiviteter som för studenterna samman och att bygga upp en välfungerande kårsektion med traditioner 
och en fungerande organisation. Vi har utökat vår verksamhet väsentligt det senaste året med uppskattade fester och 
mottagningsvecka för de nya studenterna. Vi är glada att ha så många aktiva och entusiastiska medlemmar och vill 
under 2013 kunna bygga upp en ännu starkare sektion. 
 
Psykologstudentkongress 13 är en återkommande nationell kongress för alla psykologstudenter i Sverige. Skapat i 
syftet att öka sammanhållningen mellan psykologstudenter från olika lärosäten i Sverige, samt öka kunskapen om 
psykologi som vetenskap för de studerande. Ett bisyfte är också att öka allmänhetens kunskap om psykologi.  
 
 

Sjukgymnastsektionen ”SGS” 2013 
 
Sjukgymnastsektionen är en mycket aktiv sektion med flertalet välfungerande utskott som samordnar studenterna 
mellan terminerna och ser till att de mår bra och att studierna flyter på som de ska. Utskotten är: 
 
Idru 
Idrottsutskottet som årligen anordnar en Åre resa, coach tejp kurs, innebandyturnering samt 
fotbolls/sommaravslutning. Löpande under terminen pågår även innebandy på tisdagar.  
 
Stu 
Studiesociala utskottet som bl.a. arrangerar och håller i insparksfesten för de nya ettorna.  
 
Info 
Informationsutskottet som har som främsta uppgift att sprida all sorts information inom programmet. 
 
Inu 
Internationella utskottet som arbetar med internationella frågor och bl.a ordnar aktiviteter med utbytesstudenter.  
 
 Under 2013 vill sjukgymnastsektionen lägga extra fokus på nedanstående områden: 
 
Ökad interaktion mellan terminerna 
Sjukgymnastsektionens har idag en fungerande organisation för de aktiviteter vi vill utföra mellan terminerna. 
Styrelsen vill dock utveckla och finna enklare sätt att träffas alla sjukgymnaststudenter för att utnyttja våra resurser 
till fullo. Vi hoppas på att ett ökat utbyte mellan studenterna leder till att fler vill engagera sig i både 
sjukgymnastsektionen och på högre nivåer inom Medicinska Föreningen och Karolinska Institutet.  

Förbättrat samarbete med utomstående organisationer 

Sjukgymnastsektionen har som vision att under 2013 öppna upp våra dörrar och börja synas mer utåt för att kunna 
påverka vår situation även efter studierna. I denna vision ingår samarbete med Legitimerade sjukgymnasters 
riksförbund (LSR) vilka vi redan har kontakt med.  
 



     

Den största visionen inom ramen för förbättrat samarbete med utomstående organisationer är att från vår sida kunna 
påverka Landstinget (som är sjukgymnasternas största arbetsgivare) för att i framtiden komma fram till bättre 
löneavtal. Dock ligger detta långt fram i tiden men styrelsen hoppas på att få igång diskussioner och viljan att påverka 
bland både studenter och redan arbetande sjukgymnaster. 
 
Ökat samarbete mellan utbildningsprogrammen vid Karolinska Institutet 
Vi har även som vision att öka integrationen mellan de olika programmen vid Karolinska Institutet. Vi hoppas på att 
fortsätta samarbetet mellan främst sektionen för sjuksköterskor  och arbetsterapeuter med förhoppning om att det 
ska gagna oss i vårt framtida samarbete i yrkeslivet.  
 
Kollot 
Kollot har de senaste åren gått minus och det är ett problem styrelsen kommer fortsätta jobba på att lösa men till det 
kommande året hoppas vi på ett bättre resultat då budgeten är större. 
 
Förbättra vårt program 
Sjukgymnastsektionens styrelse har som ytterligare framtidssyn att bli mer aktiva i PN för att förbättra vår 
utbildning. Det är viktigt med studentinflytande här och vi kommer fortsätta att vara engagerade  för att påverka 
utbildningen.  
 
Hösten 2011 startade en ny tutorverksamhet. Vi har redan en etablerad verksamhet under anatomikursen som läses 
under första terminen men kände även att det skulle behövas tutorer under första sjukgymnastikkursen. 
Utvärderingen av detta är inget annat än positiv och kommer därför fortlöpa även under det kommande året. 
 
 Vi kommer även fortsätta med konceptet för informationsöverföringen mellan terminerna, där studenter från 
respektive termin skriver ett kort brev på ca ett A4 med tips till klassen som just påbörjat terminen. Brevet skickas ut 
med mail till alla berörda inom respektive termin.  
 
 

Sjuksökterskesektionen ”SSEK” 2013 
 
Vi i sjuksköterskesektionen har valt att dela upp vår verksamhetsplan i våra olika nämnder/kommittéer samt i olika 
projekt: 
 

Nämnder/kommittéer 
 
Programnämnden  
Vi i programnämnden kommer under våren fortsätta flitigt arbete kring att jobba för och förbättra studenters talan i 
högre bestämmande organ på KI. Framföra studenters konstruktiva åsikter som kommer fram på sektionsmöten samt 
återberätta till de andra studenterna vad som föregår i verksamheten. Vi kommer även att fortsätta jobba med 
tidigare redan påbörjade projekt och arbeten angående bl.a. förbättringsförslag för samarbetet akademi och klinik 
emellan. Vi kommer även hålla alla uppdaterande kring arbetet med Högskoleverkets utvärdering av 
sjuksköterskeprogrammet och målet för oss alla på KI, i programnämnd 1 och sjuksköterskeprogrammet är ju 
självklart att få behålla examinationsrätten! 

 
Sjuksköterskeprogrammets kommitté för studentutbyten (SINK) 
2012 fick KI, genom SINK, besök av lärare från Indien som föreläste om deras hälso- och sjukvårdssystem. Under 
2013 vore en liknande föreläsning intressant från samma eller annat land. 
Ansvarige för SINK samt förra årets ordförande åkte 2012 till Danmark på konferens där sjuksköterskestudenter från 
Norden möttes. I år ska SINK undersöka möjligheten för ytterligare en resa dit, men då med en större grupp 
studenter från KI. 



     

Ett krav som ställs på de studenter som väljer utbytesstudier är att de ska hålla minst en föreläsning för övriga 
studenter om hur deras tid utomlands har varit. Vi ska se till att dessa föreläsningar görs i år för att på så vis inspirera 
studenter, så intresset för utbytesstudier varit lågt. 
Idéer om hur mottagningen av utbytesstudenter kan förbättras kommer att funderas på under året och försöka 
genomföras tillsammans med Global friends. 
 
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 
”provocerar” fram deras synpunkter. Om klassen ej är samlad, ex. utspridda på VFU, kontakta dem genom annat 
forum (pingpong, facebook etc.). Även undersöka vilet/vilka forum som kan leda till snabbare kontakt mellan 
styrelsen och terminrepresentanter för snabbare feedback och åtgärder på problem som dykt upp. 

 
Fullmäktige i Medicinska Föreningen 
I år ska vi försöka minska ”klyftan” mellan Campus Huddinge och Campus Solna genom att försöka åstadkomma mer 
lika uppmärksamhet från FUM på båda campus. Vi har redan, genom fler SSEK-representanter i FUM, ökat 
möjligheterna för lättare kommunikation och samarbete. 

 
Pingpong-admin 
Vid terminstart kommer SSEK’s aktivitet i ping pong att presentera styrelsen samt dess verksamhet och hålla 
studenterna uppdaterade om vad som händer. Vi hoppas att aktiviteten kommer hjälpa oss att nå ut till studenterna 
mer. 
 
Festkommittén 
Första eventet för 2013 är en sjuksköterskesittning den 23 februari. Den är tänkt som en insparkssittning för att 
främja gemenskapen för oss sjuksköterskestudenter. Alla terminer är då välkomna.  
För att skapa mer samarbete med andra skolor kommer festkommittén tillsammans med övriga ssk-skolor anordna 
den andra årliga 24000-sittningen.  
Uppföljning av VT-12’s event på Klinik bar (bar vid Zinkensdamm) som anordnades tillsammans med 
sjukgymnasterna och arbetsterapeuterna. Ett samarbete med dessa andra utbildningar är positivt, vi kommer ju om 
inte annat mötas i arbetslivet i framtiden. Därför görs under 2013 ytterligare försök till gemensam aktivitet. 
Utöver sittningar kommer festkommittén undersöka intresse för andra aktiviteter. Grillning och fredagspub på MF 
gjordes förra året och vi försöker vara kreativa och anordna flera aktiviteter. Exempelvis skogsvandringar med 
lekar/tävlingar och brännbollsturnering.  
Övernattning på Solvik var populärt och uppskattat HT -12 och därför hoppas vi på att ett antal arbetsvilliga själar 
hjälper till och fixar på Solvik så att vi kan hyra där i både vår och höst. Volontärarbete på Solvik ska marknadsföras 
mer under 2013 till alla sjuksköterskestudenter. Mycket fokus ska läggas på hur kul det faktiskt är att vara ute där 
med ett gäng och jobba, inte bara att vi måste jobba oss upp i ett antal timmar för att få hyra Solvik. 

 
Studiesociala kommittéen 
Ny sedan 2012. 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 
Ny sedan 2012.Ökat inflytande i kursplanerådet förväntas. Förlag från studenter är bl.a. att information om 
återkommande kurslitteratur under studietiden bör ges till studenterna. Detta är en relativt ny kommitté i SSEK och 
vi kommer arbeta med dess utveckling under året. 
 

Aktiviteter/projekt SSEK drivit 2012 
 
”Inte under 24 000” 



     

Sedan 2012 har SSEK bistått med en representant till ”inte under 24000”-projektet. Planen är att fortsätta att 
informera och hålla studenterna uppdaterade om projektet och göra dem engagerade. Detta bland annat genom 
föreläsning på kollot och en ”inte under 24000”-sittning.  
Vår nuvarande representant från SSEK i ”inte under 24000” gör sin sista termin VT -13, kommer det läggas mycket 
arbete på rekrytering av nya representanter från SSEK för fortsatt drift av projektet. Val av nya representanter 
kommer att ske under VT -13 och vi har funderingar på att bilda en ”inte under 24000”-kommitté i SSEK med en 
ansvarig samt några fler engagerade studenter. 

 
Kollo 
Kollot kommer att arrangeras för de nya studenterna VT -13 och HT -13. Planen är att fortsätta att utveckla kollot, 
göra föreläsningarna mer intressanta för att fånga studenternas intresse, göra studenterna mer aktiva under 
föreläsningarna. HT -13’s kollo ska börja planeras i tid, redan innan VT -13 är slut. 
 
Innovation och entreprenörskap 
Fortsätta projektet från 2012 med föreläsningar från olika entreprenörer inom sjukvården. Då antalet närvarande inte 
var så många som man hoppats på så ska vi se till att marknadsföra kommande event bättre och tidigare. 
Vi ska försöka ordna föreläsningar från vårdförbundet. Vi ska också försöka hitta lämpliga föreläsare från arbetslivet 
som är relevanta för specifika terminer, som är anpassade till en/flera kurser i terminen. Detta vill vi kunna erbjuda 
alla terminer. 
 
Namnskyltar 
Det förslag som lagts fram av SSEK i programnämnden ansågs alltför kostsamt, men vi fortsätter att arbeta med detta 
och försöker komma överens om något som kan lösa kostnadsfrågan.  
 
Anatomiutbildning 
Rapport av projektet sker genom Veronica Hansson. Vi hoppas givetvis att projektet får fortsätta. 
 

Övrigt 
 
Övriga sskutbildningar på KI 
Vi vill få mer kontakt med studerande från röntgensjuksköterskeutbildningen och specialistsjuksköterske-
utbildningen och se till att de vet var de ska vänta sig exempelvis vid synpunkter om utbildningen och undersöka om 
intresse finns att ta del av studentlivet. 
 
Verksamhetsberättelse 2013 
Alla nämnder/kommittéers ansvarig skriver verksamhetsberättelse samt eventuella idéer/visioner för 2014 för 
respektive kommitté när det närmar sig årets slut. 
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