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Reglemente för Biomedicinutbildningssektionen (BAS) 
 

Antaget: 2018-04-26 

Syfte, organisation och verksamhetsområde 

§1 Detta reglemente gäller Biomedicinska Analytikersektionen (BAS) inom Medicinska Föreningen (MF), 

utöver vad som anges i Medicinska Föreningens i Stockholm stadgar 11 kapitlet. 

§2 Biomedicinska Analytikersektionen (BAS) är en sektion inom Medicinska Föreningen i Stockholm. 

Sektionen sammansluter de studerande vid Biomedicinska analytikerprogrammet samt 

Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi vid Karolinska Institutet (KI) och representerar dessa 

inom kåren och i de sammanhang som nämns i detta reglemente. 

§3 BAS beslutande organ är sektionsstyrelsen vars ledamöter är representanter från Biomedicinska 

analytikerprogrammet. Sektionen och styrelsen leds av sektionsordföranden med stöd av vice 

ordföranden. 

§4 Sektionens huvudsakliga verksamhetsområde är utbildningsfrågor, studiesociala frågor och 

internationaliseringsfrågor som gäller utbildningen inom sektionens ansvarsområde. 

Sektionsstyrelsen 

§5 Sektionsstyrelsen består av: 

- Ordförande 

- Vice ordförande 

- Utbildningsansvarig 

- Internationaliseringsansvarig 

- Kommunikationsansvarig (tillika Sekreterare) 

- Ekonomiansvarig 

- BASA och festansvarig (1 till 2 personer)  

§6 Sektionsstyrelsen sammanträder på kallelse av sektionsordförande eller minst en fjärdedel av 

ledamöterna. Kallelsen till sektionsting skall vara ledamöterna tillhanda senast en vecka före 

sammanträdet. Ansvaret för utskicket av kallelsen är kommunikationsansvarig. 

§7 Sektionsstyrelsesammanträdena är öppna för alla studenter vid Biomedicinska analytikerprogrammet 

samt Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi, vilka har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid 

sammanträdena. Rösträtt tillfaller endast ledamöterna i styrelsen, med undantag för personval, se 

§23. 

§8 Sektionsstyrelsen kan vid behandling av känsliga personfrågor besluta att förhandling skall ske bakom 

lykta dörrar. Endast ledamöter har då rätt att närvara vid behandling av detta ärende. Beslut om lykta 

dörrar måste tas med 5/6 majoritet. 

§9 Sektionsstyrelsen och sektionen leds av ordförande. Vid dennes förfall äger vice ordförande rätten att 

leda sektionsstyrelsen samt sektionen. 
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§10 Beslut på sektionsstyrelsesammanträde fattas med enkel röstövervikt. Varje närvarande ledamot har 

en röst. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid lika röstetal vid personval avgörs dock valet 

genom lottning. Sektionsstyrelsen är beslutmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande 

eller om fullmakt lämnades till en ledamot i sektionsstyrelsen vid frånvaro. 

Omröstning sker öppet. I personfrågor kan dock, om ledamot så begär, omröstning genomföras med 

slutna röstsedlar. 

§11 Vid sektionsstyrelsens sammanträden skall protokoll föras. För detta svarar kommunikationsansvarig 

(agerar sekreterare). Protokoll skall efter justering i original inlämnas till kårexpeditionen. Protokollet 

ska signeras av protokollförare (kommunikationsansvarig), justerare samt ordförande. Vid 

kommunikationsansvariges förfall äger sektionsstyrelsen förrätta val av protokollförare för 

sammanträdet. 

Sektionens representation 

§12 Biomedicinska Analytikersektionen representerar de studerande inom sina utbildningar genom 

kandiderade representanter i följande organ inom MF och KI sektionen för Laboratoriemedicin: 

Utbildningsnämnd LABMED (UN) 3 Ordinarie och 3 Suppleanter 

Ordförande, vice ordförande samt 

utbildningsansvarig har rätt till de ordinarie 

representationsplatser 

 

Programrådet (PR) 2 Ordinarie och 2 Suppleanter* 

Utbildningsansvarig ansvarar för PR 

representanterna 

 

Utbildningsrådet (UR) 2 Ordinarie och 2 Suppleanter* 

Utbildningsansvarig ansvarar för UR 

representanterna 

 

Internationella Gruppen (BIG) 6 Ordinarie och 2 Suppleanter* 

Internationaliseringsansvarig ansvarar för BIG 

representanterna 

 

Fullmäktige och Valberedning hos MF Obegränsad antal representanter 

 

Terminsansvariga 1 representant per termin och inriktning 

 

 * Fördelningen av representantposterna ska vara jämt mellan studenterna som läser inriktning 

klinisk fysik eller laboratoriemedicin och utförs internt inom BAS. 

§13 Representanter har närvarokrav på samtliga organmöten samt sektionsmöten om inte giltig frånvaro 

anges. Vid förhinder ska representanterna i god tid kontakta suppleanterna. Om suppleanterna också 

anger giltig frånvaro, ska utbildningsansvarig eller presidiet kontaktas omgående. Dessa har då rätt att 

agera tillfällig suppleant vid organets möte. 

§14 Om av sektionen vald representant önskar bli entledigad från sitt uppdrag skall detta anmälas till 

sektionens kommunikationsansvarig, vilken har att tillse att ärendet behandlas på nästkommande 

sektionsstyrelsesammanträde. 

§15 Kommunikationsansvarige svarar för att valda eller entledigade ledamöter/representanter i 

ovanstående organ snarast efter valet rapporteras till respektive organ samt till kårexpeditionen och 

programmet. 



2018-07-05 

 
REGLEMENTE 

 
 
 

 
3 / 4 

Ekonomi 

§16 Sektionens verksamhet finansieras genom anslag i MF:s budget samt eventuella bidrag som sektionen 

har tilldelats utöver detta, exempelvis från programmet eller facket. 

§17 Sektionsstyrelsen har beslutanderätt för hela det belopp som för sektionen finns upptaget i budgeten. 

§18 Sektionen skall årligen till Förvaltningsutskottet på anmodan inlämna äskan till Medicinska 

Föreningens budget för nästkommande år. Äskan skrivs av Ekonomiansvarige och godkänns av 

sektionsstyrelsen. 

§19 Ekonomiansvarige ansvarar för förvaltning av beloppet enligt aktuell äskan och 

verksamhetsplanering. 

Val till Biomedicinska analytikersektionen samt mandatperiod 

§20 Mandatperioden är ett kalenderår, från vårtermin till och med höstterminen. Valet för nästa mandat 

sker i slutet av aktuell mandatperiod på årsmöte. 

Undantag är Terminsansvariga, som väljs direkt i början av höstterminen via per capsulam beslut av 

styrelsen. 

Om inte alla poster kan tillsättas vid årsmöte, kan representanter tillsättas vid ett senare tillfälle, 

antingen via per capsulam beslut i styrelsen eller vid nästa sektionsstyrelsesammanträdena (BAS-

möte). En styrelsepost kan inte tillsättas per capsulam. 

§21 Posterna till styrelse skall utlysas minst 1 månad i förväg. Detta görs av kommunikationsansvarige. 

Sökande person ska vara student på Biomedicinska Analytikerprogrammet på KI och söka genom att 

skicka en motivation till bas.valberedning@gmail.com inom given tid. 

§22 Med undantag för Terminsansvariga ska mandatperioden på samma post inte överstiga fyra terminer, 

om posten söks av andra studenter. 

§23 Samtliga studenter som är medlem hos MF har en rösträtt vid sektionsval. För övrigt gäller samma 

bestämmelser som i §7, 8, 10. 

Meritpoäng 

§24 Kårarbete belönas med meritpoäng som är till fördel vid konkorensering om valbara kurser och 

utbytesstudier. Meritpoängen skiljer mellan olika poster, se dokument ”Meritpoäng för studenter 

antagna fr.o.m. 2016 (enligt utbildningsplan 1BA16)” (bilaga 1) för detaljer. 

§25 Ordförande och Vice ordförande (presidiet) ansvarar för fördelning av meritpoäng. Vid behov av intyg 

över meritpoäng ska studenten kontakta presidiet (se bilaga 1). Om presidiet behöver ett intyg, 

signeras detta av den andra ledamoten i presidiet samt programdirektor. 

Kontaktperson 

§26 En person i Föreningens styrelse är utsedd att vara sektionens kontaktperson (styrelsekontakten). 

Denne har att vara sektionen behjälplig när det gäller att uttrycka sektionens åsikter och föra fram 

förslag från sektionen i Föreningens styrelse. 
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Ändring av reglementet 

§27 Om ändring av reglemente är föreskrivet i Medicinska Föreningens stadgar. 


