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§1

Uppgifter och ålägganden
Om utskottets uppgifter och åligganden är föreskrivet i Medicinska Föreningens stadgar och
specificerat i detta reglemente.

§2

Sammansättning
Om utskottets sammansättning och val av dess ledamöter är föreskrivet i Medicinska Föreningens
stadgar.

§3

Ansvar och rapportering
Utskottet ansvarar i sin verksamhet inför styrelsen och Fullmäktige. Utskottet rapporterar
regelbundet till styrelsen.

§4

Sammanträden
Om beslutsförhet och sammanträdesformer för utskottet är föreskrivet i Medicinska Föreningens
stadgar. För protokoll från och kallelse till sammanträde med utskottet, gäller vad som är föreskrivet
för verkställande organ i Medicinska Föreningens stadgar.

§5

Tryckta media
Medicinska Föreningen utger genom utskottets försorg följande skrifter:


Medicor Magasin är föreningens officiella tidskrift för alla medlemmar och prenumeranter.



Amphioxbladet är en skrift för information till föreningens nya medlemmar på
grundutbildningarna.

§6

Elektroniska media
Utskottet ansvarar också för Medicinska Föreningens elektroniska medier enligt nedan:

Thalamus är Medicinska Föreningens e-nyhetsbrev som skickas ut till samtliga av
föreningens medlemmar.

www.medicinskaforeningen.se är föreningens hemsida.


MF TV är föreningens TV- och filmverksamhet.

§7

Övrig verksamhet
Utskottet ansvarar för föreningens visuella identitet. Detta innefattar utbildning av
informationsansvariga i andra kårorgan, grafisk utformning av informationsbroschyrer och affischer
efter beställning samt granskning av föreningens samtliga pressmeddelanden.

§8

Ledamöter och befattningshavare
Utskottet har fasta befattningshavare för vilka instruktioner återfinns i §§ 9-14. Befattningshavarna i
§§ 12-14 bör av styrelsen väljas som ledamöter av utskottet. Utskottet kan utse andra
befattningshavare till vilka uppgifter kan delegeras. Utskottet har då att fastställa instruktioner för
dessa.
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§9

Ordföranden åligger
att inför styrelse och fullmäktige föra utskottets talan
att före det ekonomiska ansvaret för utskottets verksamhet
att kalla till och leda utskottets möten
att planera och leda informationsverksamheten på Medicinska Föreningen
att ombesörja kontakten med andra studentkårers informationsutskott eller motsvarande
att vid verksamhetsårets slut avgiva berättelse över utskottets verksamhet till Fullmäktige.

§10

Vice ordföranden åligger
att vid ordförandens förfall fullgöra samtliga dennas arbetsuppgifter samt att i övrigt vara
ordföranden behjälplig.

§11

Sekreteraren åligger
att föra protokoll vid utskottets möten
att tillsammans med ordföranden ta ställning till inkommande post
att ombesörja utskick av föreningens pressmeddelanden
att vid ordförandens frånfälle föra utskottets talan.

§12

Chefredaktör för Medicor Magasin åligger
att leda tidningsredaktionens arbete vid skapande av tidskriften Medicor Magasin
att tillse tryckning och distribution av Medicor Magasin
att vara ansvarig utgivare för Medicor Magasin
att uppfylla de skyldigheter som åligger utgivaren enligt Tryckfrihetsförordningen och andra lagar och
förordningar
att om behov därför föreligger utse sin ställföreträdare inom redaktionen
att handha och delegera försäljningen av annonser i föreningens tidskrifter i samråd med
Näringslivsutskottet, NU.

§13

Redaktör för Thalamus åligger
att leda redaktionens arbete vid skapandet av e-nyhetsbrevet Thalamus
att tillse uppdatering av de e-postlistor som används för utskick
att tillse distribuering av nyhetsbrevet
att i sitt arbete samarbeta med föreningens utskott, kårföreningar och övriga organ

§14

Redaktör för www.medicinskaforeningen.se åligger
att leda hemsidesredaktionens arbete med Föreningens hemsidor
att planera och handha övergripande struktur och utformning av föreningens hemsidor
att handha kontakter med övriga delar av föreningen vad gäller hemsidorna

§15

Kårfotograferna
Kårfotograferna är knutna till utskottet som har det ekonomiska ledningsansvaret för
kårfotografernas verksamhet.
Kårfotograferna har yttrande- och yrkanderätt vid utskottets sammanträden.
Bestämmelser om kårfotograferna finns i särskild instruktion.
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