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Instruktioner för hur ledamöter i organ där Medicinska 

Föreningen är representerad skall utses. 

 

Antagen: 2000-04-26 

Ändrad: 2002-05-22, 2004-04-21, 2005-02-02, 2006-04-19, 2013-02-21, 2013-04-24, 2016-10-

24 

Denna instruktion anger hur Medicinska Föreningen (MF) i Stockholm utser 

studentrepresentanter enligt 7 § Studentkårsförordningen (2009:769) och representanter i andra 

externa organ där föreningen är representerad. Den anger också med vem samråd skall ske enligt 

2 kap. 14 § Högskoleförordningen (1993:100). 

För att representera MF skall personen i fråga vara medlem i MF och erlagt fastställd 

medlemsavgift. Om representant ej är medlem i MF vid utövande av uppdrag ser MF att 

representanten ej kan företräda MF. 

Nedan anges de externa organ där MF är representerat samt vilket kårorgan som utser 

representanter i respektive organ. Finns fler än ett beslutande organ anges dessa med 

kommatecken mellan. Förslagsställare till det organ som utser representanter anges inom 

parentes. 

 

Organ som MF har representanter i Organ som utser representanter 

(föreslår representanter) 

 

Karolinska Institutet (KI) 

Konsistoriet FuM (Valberedningen) 

Styrelsen för utbildning FuM (Valberedningen) 

Styrelsen för forskning FuM (Valberedningen) 

Styrelsen för forskarutbildning 

Rektorsbeslutsmöten* 

 

FuM (Valberedningen) 

FuM  

 

Nämnder under rektor 

Arbetsmiljönämnden (KI:s skyddskommitté) FuM (Valberedningen) 

Disciplinnämnden FuM (Valberedningen) 

  

Råd under rektor 

Ledningsgruppen** FuM 

Styrelseövergripande gruppen för internationell 

strategi 

FuM (Valberedningen) 
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Rektors råd för lika villkor FuM (Valberedningen)  

Etikrådet 

Framtidsrådet 

FuM (Valberedningen)  

FuM (Valberedningen) 

Rektorsrådet för klinisk forskning och utbildning FuM (Valberedningen) 

Kvalitetsrådet FuM (Valberedningen)  

Miljörådet 

Innovationsrådet 

Kulturrådet 

Internationaliseringsrådet 

FuM (Valberedningen) 

FuM (Valberedningen) 

FuM (Valberedningen) 

FuM (Valberedningen) 

 

 

Organ under Styrelsen för utbildning (US) 

Ordförandebeslut, Styrelsen för utbildning 

Beredningsgrupper, Styrelsen för utbildning 

Pedagogiska priskommittén 

 

Utbildningsnämnder (UN) 

 

Ordförandebeslut i UN 

Mellan de valda representanterna 

Styrelsen 

FuM (Valberedningen) 

 

Styrelsen alternativt respektive 

sektionsstyrelse 

Mellan de valda representanterna 

Programnämnder (PN) Respektive sektions sektionsstyrelse eller 

styrelsen om sektion saknas 

Kurs-/block-/temakommittéer o.d. Respektive sektions sektionsstyrelse eller 

styrelsen om sektion saknas 

Studiesociala kommittéer Respektive sektions sektionsstyrelse eller 

styrelsen om sektion saknas 

Internationella kommittéer Respektive sektions sektionsstyrelse eller 

styrelsen om sektion saknas 

Övriga underorgan till programnämnder Respektive sektions sektionsstyrelse eller 

styrelsen om sektion saknas 

Urvalskommittéer Respektive sektions sektionsstyrelse eller 

styrelsen om sektion saknas 

Stipendienämnden FuM (Valberedningen) 

 

Övriga arbetsgrupper 

 

Styrelsen (Utbildningsrådet) 

  

 

Organ under Styrelsen för forskning (FS) 

Rekryteringsutskottet FuM (Valberedningen) 

Övriga arbetsgrupper Styrelsen 

 

Organ under Styrelsen för forskarutbildning (FUS) 

Alla Doktorandsektionen 

 

Organ under de tre verksamhetsstyrelserna US, FUS och FS.  

Docenturnämnden FuM (Valberedningen) 
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Övriga organ 

Diverse remissvarsgrupper Styrelsen (respektive utskott/sektion/råd) 

Institutionsråd  

 

Styrelsen  

Samverkansorganisationen mellan KI och Stockholms Läns Landsting (SLL) inom 

ALF-avtalet 

KI/SLL utbildningsråd 

KI/SLL forskningsråd 

FuM (Valberedningen) 

FuM (Valberedningen) 

 

Organisationer utanför MF och KI 

 

Arbetsgivaralliansen 

Föreningsstämman Styrelsen (Personalchef) 

Branschkommittéårsmöte Styrelsen (Personalchef) 

 

Beatelunds samfällighetsförening 

Årsstämman Sportstugenämnden 

 

Biomedicinstuderandes Riksorganisation (BRO) 

Representanter Biomedicinutbildningssektionen 

 

Flemingsbergs Förenade Studentkårer (FFS) 

Årsmötet Styrelsen 

 

Föreningsarkiven i Stockholms län 

Årsmötet Förvaltningsutskottet 

 

Färjholmens Bryggintressenters förening 

Årsmötet Sportstugenämnden 

 

Landshypotek, ekonomisk förening 

Regionmöte Sty 
 
 

 

Styrelsen (FU) 

Medicinska Bokhandeln AB (MB) 

Bolagsstämman Styrelsen 

 

Medicinska Föreningens kårhusstiftelse 

Kårhusstiftelsens styrelse Styrelsen 

Revisorer Styrelsen 

 

Ordförandekonventet för de Medicine Studerande i Sverige (OMSiS) 

Representanter Läkarsektionen 

 

Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO) 

SSCO:s studentråd Styrelsen 
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Klubbmästarrådet Programutskottet 

 

Samråd mellan studentrepresentanter  

Om ärendet kan hänföras till en särskild utbildning (forskarutbildningen räknas som en utbildning) 

skall samråd ske med ordföranden för den sektion som innefattar utbildningens studenter, eller den 

person som denne utser. 

Vid ärenden där flera studentrepresentanter i externt organ finns utsedda skall samtliga 

studentrepresentanter samråda inför samtliga ärenden.  

Studerandeskyddsombud 

Ett studerandeskyddsombud utses enligt 6 kap. 17-18 §§ Arbetsmiljölagen (1977:1160) och dess 

uppgifter regleras enligt 6 kap. 6a§. Dessutom skall det enligt 6kap 8§ finnas 

studerandeskyddsombud i högskolans skyddskommitté (vid KI kallad arbetsmiljönämnden). 

MF anser att det bör finnas 2-6 studerandeskyddsombud för varje utbildningsprogram. Dessa utses 

av respektive sektion. Styrelsen kan utse studerandeskyddsombud för utbildningsprogram och 

fristående kurser som inte omfattas av någon sektion.  

Fullmäktige utser huvudstuderandeskyddsombud och biträdande huvudstuderandeskyddsombud, 

vilka är de två studerandeskyddsombud som representerar studenterna i Arbetsmiljönämnden; se 

ovan under ”Nämnder under rektor”. De samordnar studenternas skyddsverksamhet, stödjer 

studerandeskyddsombuden och har också ansvar för skyddsverksamheten i de fall där utsett 

studentskyddsombud saknas. 

Efter val 

Efter att val av representant har skett, skall ordföranden i det kårorgan som har utfört valet, eller 

annan person som kårorganet har utsett till detta, underrätta studentrepresentantsansvarig via 

studrep@medicinskaforeningen.se. Information som skall skickas är namn, email adress och det 

organ personen blivit utsedd till.  Studentrepresentantsansvarig är sedan skyldig att meddela KI 

denna information. 

 

 

 

 

 

 

 

* Vid beslut av rektor samt beredning inför beslut av rektor skall samråd ske med kårordföranden – vice 

kårordföranden vid kårordförandens förhinder – eller den person som denne utser. 

 

** I ledningsgruppen bör två heltidsarvoderade studenter vara representerade, då mötena är långa och varje 

vecka, förslagsvis MFs presidium. 


