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Reglemente för Internationella Nämnden (IN) 

 

Fastställt: 2012-05-21 

Ändrat: 2014-09-24, 2017-09-25 

 

§1 Övergripande uppgift  

Internationella nämndens övergripande uppgift är reglerat av Medicinska Föreningens stadgar. 

 

§2 Sammansättning  

a) Sammansättningen av Internationella nämndens styrelse är reglerat av Medicinska 

Föreningens stadgar.   

b) Internationella nämndens styrelseposter väljs av Fullmäktige. Valberedningen bereder valet 

inför konstituerande FUM.   

 

§3 Ansvarsförhållande  

Internationella nämnden ansvarar i sin verksamhet i första hand inför styrelsen och ytterst inför 

Fullmäktige. 

 

§4 Sammanträdesformer, beslutsregler, kallelser, protokoll etc.  

Internationella nämndens möten är öppna för alla studenter på KI. Valda ledamöter i 

Internationella nämndens styrelse äga en röst på möte. För Internationella nämnden gäller i övrigt 

vad som är föreskrivet för nämnder och utskott i Medicinska Föreningens stadgar. 

 

§5 Verksamhet  

Internationella nämnden åligger:   

a) att för Fullmäktige utarbeta förslag till Föreningens åsiktsprogram i lokala 

internationaliseringsfrågor, 

b) att i övrigt utarbeta Föreningens åsikter i internationaliseringsfrågor som omfattar flera 

utbildningar vi Karolinska Institutet utifrån av Fullmäktige och styrelsen fattade beslut, 

c) att samordna sektionerna i för dem gemensamma internationaliseringsfrågor, 

d) att samordna Föreningens representanter i organ vid Karolinska Institutet vilka 

behandlar övergripande internationaliseringsfrågor, 

e) att motta rapporter från och utfärda instruktioner för Föreningens representanter i 

organ vid Karolinska Institutet vilka behandlar övergripande internationaliseringsfrågor, 

f) att vid sina sammanträden föra referats- och beslutsprotokoll, 

g) att efter tilländalupet verksamhetsår till styrelsen avge verksamhetsberättelse. 
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§6 Ordförande  

Internationella nämndens ordförande åligger: 

a) att inför styrelse och fullmäktige föra nämndens talan, 

b) att föra det ekonomiska ansvaret för nämndens verksamhet, 

c) att leda nämndens arbete, 

d) att kalla till sammanträden med nämnden. 

 

§7 Vice ordförande  

Internationella nämndens vice ordförande åligger att vid ordförandens förfall fullgöra samtliga 

dennas arbetsuppgifter samt att i övrigt vara ordföranden behjälplig. 

 

§8 Befattningshavare 

Nämnden kan inom sig utse de övriga befattningshavare som verksamheten kräver och till dessa 

delegera uppgifter. 

 


