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Föreskrifter för Medicinska Föreningens elektroniska nyhetsbrev - Thalamus 

Fastställda av Kommunikationsutskottet 2018-09-17 

 

1. Nyhetsbrevet heter Thalamus och syftet är att delge Karolinska Institutets studenter samt kårens 

medlemmar relevant information om kommande event, medlemskap, utbildningsbevakning och övrigt 

som rör kårens verksamhet. 

2. Kommunikationsutskottet ansvarar för att skapa förutsättningar för nyhetsbrevet genom skapandet av 

mallar och beredandet av former för utskick. 

3. Utskicken administreras av Medicinska Föreningens medlemsadministratör. Vid frånvaro av 

medlemsadministratören ansvarar presidiet för utskicken. De kårorgan som önskar ha med innehåll i 

nyhetsbrevet ska själva se till att det finns medlemsadministratören tillhanda 1 arbetsdag innan utskick. 

4. Utskick görs den 1:a och 15:e varje månad. Om dessa datum infaller på en arbetsfri dag görs utskick 

nästkommande arbetsdag. En utgivningsplan med specifika datum görs av Kommunikationsutskottet 

inför varje termin och läggs upp på hemsidan. 

5. Om innehållet i nyhetsbrevet: 

a) Alla kårorgan (utskott, nämnder, råd, sektioner och föreningar) har möjlighet att skicka in innehåll. 

Vid behov av att prioritera innehåll görs detta av presidiet som bedömer utifrån: 

a. Relevans för studenterna och kårens medlemmar. 

b. Tidsaspekt (om något av inläggen kan vänta till nästa utskick). 

b) Texten skall skickas in till medlemsadministratören enligt följande mall: 

a. Texten ska vara på engelska, svenska med engelsk översättning eller svenska med 

informationen ”for Swedish speaking students only”. 

b. Rubriken får vara max 10 ord (per språk). 

c. Texten får vara max 50 ord (per språk).  

d. Texten kan medföljas av en bild som då ska vara i formatet .jpg eller .png i förhållandet 1:1, 

(gärna i storleken 200 x 200).  

c) Medlemsadministratören ansvarar ej för att korrigera innehåll som inte följer ovanstående 

föreskrifter.  

6. Marknadsföring eller reklam för tredje part i Thalamus måste ovillkorligen godkännas av Medicinska 

Föreningens Presidium och ska i alla avseenden vara relevant för studenterna och kårens medlemmar. 

 


