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Förord
2017 markerade Medicinska Föreningens 140 års jubileum, vilket firades med en jubileumsbal. Kårorganen har
utvecklas och under 2017 fortsatte framstegen med det nyligen åter uppstartade kulturutskottet. Medicinska
Föreningen har fortsatt med sin vardagsverksamhet för våra medlemmar i form av bland annat mottagning,
idrottsverksamhet, fester, arbetslivsexponering och kulturell underhållning. Ett stort projekt under året var även
Students’ Nobel Nightcap, efterfesten till Nobelbanketten som 2017 anordnades av Medicinska Föreningen. Ett
annat projekt, Framtidens Kårhus (tidigare Kårhus 2018), fortlöpte genom bland annat tillsättandet av en
projektledare och en donation från KI.
Efter 2016 års turbulens vid KI var det en mer förändringsvänlig miljö under 2017. Institutionernas nya
utbildningsorganisation började cementeras och studentinflytandet vid dessa kunde lättare utövas. En ny rektor
tillsattes och påbörjade sitt uppdrag under sommaren. Detta erbjöd nya möjligheter till inflytande, men samtidigt
nya utmaningar i och med ett nytt samspel. Under hösten nådde #metoo-kampanjen till KI i form av flera upprop
och KI har till följd av detta varit tvungna att ytterligare se över sina rutiner för studenterna och sitt
rapporteringssystem, något som Medicinska Föreningen har deltagit i och uppmuntrat.
Vi anser att 2017 var ett bra år för Medicinska Föreningen och hoppas att grunden för framtiden ligger stabil. Vi
hoppas därtill att vi uppfyllt förväntningarna på oss under året och vill tacka för ert förtroende.
Härmed önskar vi presentera Medicinska Föreningens verksamhetsberättelse 2017.

Max Kynning
Ordförande 2017

Pontus Dannberg
Vice ordförande 2017
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Medicinska Föreningens sammansättning 2017
Medicinska Föreningens styrelse har haft följande sammansättning:
Styrelsen
Presidium
Ordförande:
Vice ordförande:
Övriga styrelseledamöter
Sekreterare:
Ledamöter:

Max Kynning, 100 %
Pontus Dannberg, 100 %

Matilda Kjellander
Ghonchehgol Assadi
Klara Arvidsson
Nina Aurell
Sandra Carlsson
Linnea Dalman
Sammy-Jo Geara
Johanna Hagman
Iuliia Savchuk
Katarina Stojanovic
Bethel Embaie Tesfai

Övriga poster centralt
Värd:
Värdinna:
Standarförare:
Kårhusintendent:
Bibliotekarie:
Arkivarie:
Gravvårdare:
Talman:
Inspektor:

Filip Emilson jan-aug, Robert Björnman aug-dec
Alice Weréen
Frida Hellström
Matilda Kjellander
Jens Andersson
Jens Andersson
Marie Kristiansen
Jens Andersson
Carl Johan Sundberg

Personal
Skattmästare:
Vaktmästare:

Doktorandombud:
Studentombud:
Administratör:

Johanna Jangland, 100 %,
Peter Carlsson, 100 %, arbetsbefriad jan – apr
Jessica Härtell, mars – aug, 25 %
Roland Lauridsen, aug – dec, 100 %
Sara Elg, 100 %
Nazira Hammoud Shahwan, 100 %
Sara Engelfot, jan – feb 75 %
Jessica Härtell mars – dec 75 %
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Styrelsesammanträden
Under verksamhetsåret 2017 har styrelsen sammanträtt 28 gånger med ambitionen varannan vecka under
terminstid, med 3 sammanträden per capsulam.
Medicinska Föreningens medlemmar
Medicinska Föreningen hade under året 2974 (2928) medlemmar på vårterminen, och 3022 (2967) medlemmar
på höstterminen. Antalet stödmedlemmar har fortsatt öka, under vårterminen 103 (57) och höstterminen 170
(57).
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Medicinska Föreningens utmärkelser
Crux Parva Medicorum
VT 2017
Andrea Montano Montes
Erik Edholm
Frida Hellström
Jonathan Namini
Leonard Wahlroos
Mateusz Kargren
HT 2017
Anna Båtelsson
Anton Hoffman
Astrid Ljungh
Carl Blomqvist
Iris Peña Arriarán
Johanna Jangland

Crux Magna Medicorum
Andrea Montano Montes
Frida Hellström
Jennie Sporre
Yi-Hua Zhang

Mäster
Doris Lund-Egloff
Anna-Klara Rundlöf

Stella Suprema Medicorum
Tredje klassen i silver med fyrfärgat band
Frida Hellström
Fjärde klassen i brons med fyrfärgat band
Karin Dahlman-Wright
Femte klassen i brons med vitrött band
Lennart Ilke

Parva Scintilla Medicorum
Jennie Sporre
André Hermansson
Daniel Holl
Arash Hellysaz
Hugo Zeberg
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Fyrfärgat band
Puck Norell
Jennie Sporre
Andrea Montano Montes
Leonard Wahlroos
Theodor Hjortenhammar
David Yang
Markus Österblad
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Styrelsen
Styrelsen har under 2017 haft 13 ledamöter och 28 protokollförda möten varav 3 st per capsulam. Inför sitt arbete
träffades styrelsen för en kickoff i januari där vi arbetade fram en verksamhetsberättelse innehållande 10 stycken
områden styrelsen ville fokusera sitt arbete på. Varje område hade minst en styrelseledamot som var
huvudansvarig och som drev arbetet framåt. De 10 områdena var: Flemingsberg, Hälsa, Kommunikation,
Gemenskap, Framtidens kårhus, Rektorsval, Medlemmar, Organisation, Students’ Nobel Nightcap och
Studentrepresentation.
Flemingsberg
Styrelsen har arbetat med att inkludera studenterna på Campus Flemingsberg i MF. Styrelsen inledde med att
kalla till ett Flemingsbergsråd, där alla ordföranden från sektionerna i Flemingsberg bjöds in. Flemingsbergsrådet
utvecklades sedan till en grupp som samordnade aktiviteter på Campus Flemingsberg. Gruppen utförde
tillsammans med Styrelsen; Fångarna i Flemingsberg samt Kubb och Grill under vårterminen. Höstterminen
inleddes med Flemingsberg Garden Party som anordnades tillsammans med Mottagningsutskottet (MU).
Flemingsbergsrådet planerar att fortsätta vara aktivt under nästa år och planeringen för nästa termins aktiviteter
är redan igång, både samarbetsmässigt och ekonomiskt då alla sektioner äskat om pengar för gemensamma
aktiviteter i Flemingsberg.
Under året fortsatte samarbetet med Odontologiska Föreningen (OF) genom gemensamma aktiviteter och ett
utökat samarbete mellan sektionerna och OFs pubverksamhet i Ljusgården, ANA 8. Arbetet inom Flemingsbergs
Förenade Studentkårer (FFS) har även det fortlöpt, med representanter från föreningen medverkandes.
Huvudfokuset inom FFS har under året legat på att nå ett beslut rörande en gemensam kårlokal för kårerna i
Flemingsberg, något som ännu inte beslutats om.
Hälsa
Under 2017 har studenters psykiska hälsa och den psykosociala arbetsmiljön varit ett viktigt ämne.
Under året har styrelsen bl. a. fortsatt haft kontakt med studenthälsan med regelbundna möten. Kontakten har
främst handlat om att prata om studenters hälsa och vilka som är de vanligaste orsakerna till ohälsa bland
studenter. Utifrån detta har vi försökt formulera en plan på hur studenter och studenthälsan kan arbeta för att
ytterligare främja hälsa bland KIs studenter.
Hösten 2017 genomförde KI sin regelbundna “Studentbarometer”, en undersökning av studenternas hälsa. Detta
år tog den en annan form pga tidigare lågt deltagande. Styrelsen deltog som stöd och rådgivare vid utformning av
innehåll och marknadsföring av undersökningen. Svaren från undersökningen ska presenteras för
Utbildningsstyrelsen 2018.
Under 2017 har styrelsen även arbetat fram och färdigställt en alkoholpolicy. Framöver bör styrelsen arbeta med
att implementera alkoholpolicyn i MFs verksamhet.
Kommunikation
Både intern och extern kommunikation är erkänt viktiga delar av Medicinska Föreningens verksamhet. I år har
styrelsen syftat att arbeta för att öka kommunikationen inom Medicinska Föreningen genom att engagera sig i
olika medier. Förbättringar och förnyelsen av hemsidan och Amphioxbladet har varit en del av det pågående
arbetet.
Samarbetet med studenttidningen Medicor har varit en annan av prioriteringarna för att nå ut till studenterna.
Styrelsen har gjort sig synlig i flera artiklar i Medicor inklusive introduktion av styrelsen under våren, renovering
av kårhuset, studentkårens historia och Medicinska Föreningen organisation.
Styrelsen initierade och avslutade ett projekt avseende att uppdatera den befintliga webbplatsen. Både design och
funktion har förändrats och effektiviseras, med ett mål att göra all information mer lättillgänglig. Precis som
innan har alla kårorgan en egen sida med information och kontaktuppgifter. Nyheter på webbplatsen inkluderar
funktioner såsom kontaktformulär, biljettförsäljning samt sidor för studentrepresentation och val.
Styrelsen har uppdaterat det gamla ”Amphioxbladet” med en ny version kallad ”Cortex [kå: rte: xt]”. Huvudsyftet
är att förbättra informationen till nya studenter samt att göra informationsbladet aktuellt för studenter även efter
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termin 1. Det finns två separata blad, ett på engelska och ett på svenska för att förbättra kommunikationen med
internationella och utbytesstudenter.
YourBlock projektet stannade under året av något, då kommunikationsfunktionen inte nyttjades som förväntat
och drivkraften saknades. Istället har YourBlock testats som digitalt bokningssystem med
kommunikationsmöjligheter. Detta kommer förhoppningsvis att hjälpa med mer organiserade bokningar,
förhindra dubbelbokning och förbättra effektiviteten av lokalerna.
För ökad synlighet och för att informera om styrelsens arbete presenterade sig också samtliga styrelsemedlemmar
via MFs Instagram med bild och text.
Framtidens Kårhus
Styrelsen har under året jobbat i nära samarbete med Medicinska Föreningens Kårhusstiftelse (KHS) kring
projektet Framtidens Kårhus. Under året har ett bidrag för projektledare säkrats från Karolinska Institutet på 4.5
miljoner kronor över tre år, samt pengar för underhåll av huset motsvarande 2.5 miljoner kronor över fem år.
Efter detta bidrag inleddes en rekryteringsprocess tillsammans med KHS där Anna Eklöf rekryterades som
projektledare.
Medlemmar
Medicinska Föreningen är en förening för alla. För att visa detta har 2017 års styrelse arbetat med att ytterligare
sänka trösklarna och sätta ansikten till föreningen. Genom att visa på alla aktiviteter och förmåner som
medlemskap medför och framhäva tillgängligheten av dessa ämnade vi öka medlemsantal och engagemanget
bland medlemmarna. Medan engagemanget är svårt att mäta så är medlemsantal desto lättare. Under 2017 ökade
antalet medlemmar varje termin, inom både kategorin medlemmar (studenter vid KI) och stödmedlemmar,
jämfört med tidigare år.
Students’ Nobel Nightcap
Efter NNC 2013 tillsattes en utredning som kom fram till att styrelsen i framtiden måste ha ett närmare samarbete
med SNNC. I år har styrelsen försökt vara proaktiv i sitt arbete och att stötta det särskilda utskottet för att kunna
säkerställa att projektet går bra utan att onödigt belasta kårens ekonomi samtidigt som styrelsen inte ville vara en
bromskloss för projektet. Styrelsen fattade beslut om ett antal kravställda delegationer till SNNCs Generaler för
att ge dessa möjlighet att teckna kontrakt och fatta ekonomiska beslut som kontinuerligt rapporterades till
Presidiet. Generalerna rapporterade även kontinuerligt till styrelsen på dess möten.
Organisation
Styrelsen hade som målbild att under året se över kårens organisation för att underlätta engagemang hos våra
medlemmar. Som en del i denna process har styrelsen arbetat fram och färdigställt en värdegrund. Därutöver
framställdes ett antal propositioner angående stadgeändringar. Framöver bör styrelsen arbeta med att
implementera värdegrunden i MFs verksamhet, därutöver bör snart en mer genomgående stadgegenomgång
göras.
Rektorsval
Till följd av Anders Hamstens avgång 2016 påbörjades valet av en ny rektor. Det arbetet fortsatte in på början av
2017 med hörandeförsamling samt slutgiltig rekommendation till regeringen. Medicinska Föreningen tillsatte
samtliga givna platser inom denna hörandeförsamling, trots den korta framförhållningen. Ole Petter Ottersen
föreslogs av en klar majoritet, i samråd med närvarande studentrepresentanter. Under processen framfördes
åsikter rörande hur tidsplanen accelererade i början av 2017 och hur detta riskerar påverka transparensen av
processen, något vi önskar påpeka på igen, för framtida fall.
Studentrepresentation
Studentrepresentation är och förblir ett av Medicinska Föreningens mest centrala åtaganden och
ansvarsområden. Under 2017 lades stort arbete vid att synliggöra detta för samtliga vid KI, genom utökade PRkampanjer, utökade informationsevenemang och framförallt genom färdigställandet av
studentrepresentantshandboken som påbörjades under 2016. Ett tydligt syfte med årets arbete var att öka
medvetenheten om studentrepresentation och att arbeta för att samtliga medlemmar, studenter och lärare vet om
vad det är och hur studenter kan engagera sig. Förhoppningen var att detta skulle leda till ökade antal
ansökningar och därigenom underlätta arbetet samt höja statusen som studentrepresentant. Vår bedömning är att
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en viss framgång åstadkommits då flera tidigare outnyttjade studentgrupper har nåtts, men att den väntade
ökningen av ansökningar fortfarande uteblivit i viss mån.
Gemenskap
Det senaste året har gemenskapsgruppen haft som mål att främja gemenskapen och bygga broar mellan
Kårorganen. En bättre sammanhållning inom MF skulle därmed bidra till att öppna upp Kåren till alla dess
nuvarande medlemmar samt visa upp kårandan till nya potentiella medlemmar.
Under det senaste året höll Styrelsen i ett antal events för att utföra detta. Terminerna startade med ett
traditionsenligt Våffelmingel i Flemingsberg under mottagningsveckorna där Styrelsen bjöd på våfflor och visade
upp MF lokalerna. Under terminerna har Styrelsen även bjudit på kaffe och svarat på frågor vid ett antal tillfällen.
Under våren organiserades en Fixardag då utskott, sektioner och föreningar var välkomna att organisera, städa
och bygga om deras respektive utrymmen. En reorganisation av utskottsvåningen samt städning i
utskottskorridoren utfördes och alla bidragande samlades för gemensam pizzalunch. Eventet var uppskattat trots
skralt engagemang.
Det större evenemanget i år har varit Öppet Hus. Under eventet stod kårhuset i Solna öppet för alla, d.v.s. både
medlemmar och icke medlemmar. En salig blandning av T1or, äldrekursare, doktorander samlades på MF där
Kårorganen, under ledningen av Styrelsen, hade spridit ut sig i stationer runt om hela huset. Studiebevakning,
studenthjälp och studentliv fanns representerade. Kvällen avslutades med en sittning i sann kåranda med hela 80
personer sittande. Eventet var väldigt uppskattat då många nya ansikten, i synnerhet internationella studenter,
hittade till Kårhuset.
Vi hoppas att kommande styrelse fortsätter att jobba med gemenskapen inom kåren. Rekryteringen av nya
medlemmar må vara viktig men att bevara och visa uppskattning för de redan kåraktivas engagemang bör inte
glömmas.
Övrigt
Styrelsen har även jobbat med andra uppgifter än vad som planerades i verksamhetsberättelsen. Styrelsen har
representerat Medicinska Föreningen på nästan alla av föreningens kolloverksamheter, där vi pratat om vad MF
gör och hur vi finns till för studenterna vid KI, något vi känt varit viktigt för att de nya studenterna skall få ett
ansikte på kåren. Vi har även deltagit på vår systerkår Odontologiska Föreningens vårbal, samt vår finska
vänförening Thorax årsbal. Thorakalerna gästade sedan MFs Luciabal.
MF har även förvaltat sitt medlemskap i Stockholms Studenters Centralorganisation där vi deltagit på deras
Studentråd samt extrainsatta studentråd. Fyra medlemmar ur styrelsen deltog även på förmöten innan
studentrådet där nästa års verksamhetsplan arbetades fram.
Styrelsen har även jobbat med att förvalta MFs innehav i Medicinska Bokhandeln AB (MBAB). Två av styrelsens
ledamöter valdes även till ledamöter i MBABs styrelse. Under året gavs likt tidigare år ett kortfristigt lån för att
företaget skulle klara sommaren.
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Fullmäktige
Två mandatperioder – 2016/2017 och 2017/2018 – inträffade delvis under 2017. Ny mandatperiod påbörjades vid
fullmäktiges konstituerande sammanträde i november.
Presidium
Talman: Jens Andersson (båda de aktuella mandatperioderna)
Sekreterare: Matilda Kjellander
Ledamöter och suppleanter
Här följer vilka som var valda ledamöter och suppleanter under de aktuella mandatperioderna. Observera att en
del personer inte satt hela mandatperioden utan det förekom att en del avgick eller förlorade sin plats p.g.a. för
dålig närvaro som inte hade anmälts i tillräckligt god tid.
Ledamöter och suppleanter mandatperioden 2016/2017
Ledamöter
Klara Arvidsson
Otto Huanuco Rios
Malena Reventlid
Linnéa Dalman
Capucine Delorme
Erik Edholm
Frida Hellström
Anton Hoffman
Daniel Holl
Maria Hollsten
Helena Hägglöf
Ylva Jörsäter
Iris Peña Arriarán
Adele Kastensson
Katarina Stojanovic
Victor Svedberg
Alice Weréen
Leo Ziegel
Suppleanter
Daniel Rylander
Pinja Ruuhinen

SSEK
BUS
PsyKi

BUS
LS

Ledamöter och suppleanter mandatperioden 2017/2018
Ledamöter
Maud Brönnimann
Carl Blomkvist
Simon Björkén
Meike Bleeksma
Hannes Eichner
Eva Hesselmark
Elin Frisell
Valter Zingmark
Axel Schröder
Soran Rabin Bozorg
Sanna Edwin
Mark Bothe
Pinja Ruuhinen
Maya Winther
Oscar Ramiro Julio Martinez Martinez
Anton Hoffman

BAS
BAS
BUS
BUS
DSA
DSA
Fysio
Fysio
LS
LS
PHS
PHS
PsyKI
PsyKI
SSEK
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Ghonchehgol Assadi
Emily Eriksson
Anstasios Mastroanastasiou
Alice Weréen
Mathilda Björkman
Klara Arvidsson
Anne Östholm
Julia Massoud
Isabelle Wemar
Sofia Gustavson
Leif Karlsson
Marion Vogel
Laura Andersson
Suppleanter
Anders Norell Bergendahl
Darco Zindrou
Julia Ekman
Felix von Renteln
Ulrika Södergård
Leo Ziegel
Hanna Eklund
Karin Ström
Hanna Crona

Sammanträden
Här följer en förteckning över de sammanträden som fullmäktige har haft under året och de viktigare ärendena
som avhandlades på dessa.
Vintersammanträdet 2017-02-06 (2016/17:3)
Fullmäktige delegerade på styrelsens proposition till styrelsen att välja representanter till samtliga vakanta
studentrepresentantposter inom KI.
Verksamhetsplanen för 2017 fastställdes.
Bokslutssammanträdet 2017-04-27 (2016/17:4)
Stipendieprövningsnämnden och valnämnden valdes. Protokollet över 2016 års valförrättning godkändes.
Verksamhetsberättelsen för 2016, årsredovisningen och revisionsberättelsen och till dessa hörande ärenden fick
även i år bordläggas då varken verksamhetsberättelsen eller årsredovisningen ännu inte var färdiga, vilket bl.a.
berodde på Medicinska Bokhandeln inte var färdig med sin årsredovisning varför Medicinska Bokhandeln inte
kunde värderas säkert i MF:s årsredovisning.
Fullmäktige beslutade att till Medicinska Föreningens kårhusstiftelse överföra de projektmedel som föreningen
hade erhållit från bl.a. KI för projektet Kårhus 2018.
Majsammanträdet 2017-05-22 (2016/17:5)
Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för 2016 fastställdes. Revisionsberättelsen och beslutet om
ansvarsfrihet fick bordläggas igen då revisionsberättelsen inte var färdig. En proposition om anslag till en ny
hemsida för föreningen bifölls. Medlemmar av Likabehandlingsnämnden, Stipendieprövningsnämnden, värd,
bibliotekarie, arkivarie och några KI-uppdrag valdes. Fullmäktige godkände ett lån på 200 000 kr till Medicinska
Bokhandeln över sommaren.
2017-09-25 (2016/17:6)
Fullmäktige beviljade ett utökat långfristigt lån till Medicinska Bokhandeln. Students’ Nobels Nightcaps budget
justerades. Fullmäktige beslutade på motion från FU om att amortera 800 000 kr extra på lånet hos
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Landshypotek. Ett tilläggsavtal med Medicinska Föreningens kårhusstiftelse godkändes vilket innebär att även de
markområden runt kårhuset som kårhusstiftelsen har nyttjanderätt till upplåts till MF och att MF jhar hand om
parkeringen vid kårhuset.
Fullmäktige biföll i första läsningen en motion om stadgeändringar rörande Förvaltningsutskottet och ändring av
Förvaltningsutskottets reglemente. En motion om stadgeändring om kårfotograferna bifölls i första läsningen.
Styrelsen lade fram en proposition om ett stort antal stadgeändringar vilken Fullmäktige biföll. En proposition om
ändring av Internationella nämndens reglemente bifölls.
Fullmäktige diskuterade frågan om ett kårgemensamt kårhus i Flemingsberg.
Delårsrapporten för första halvåret föredrogs.
Konstituerande sammanträdet 2017-11-20 (2017/18:1)
Sedvanliga valärenden behandlades. Behandlingen av dessa tog så lång tid att flera valärenden och
beslutsärenden fick bordläggas. Protokollet över 2017 års valförrättning godkändes dock.
Budgetsammanträdet 2017-12-14 (2017/18:2)
De valärenden som inte hade blivit avklarade på det konstituerade sammanträdet behandlades och flera val
avklarades. Professor Carl Johan Sundberg valdes om som Inspektor på ytterligare en treårig mandatperiod.
Revisionsberättelsen för 2016 och sakrevisorernas rapport för 2016 kunde äntligen behandlas och läggas till
handlingarna. Fullmäktige beviljade de verkställande organen och de av Fullmäktige valda förtroendemännen
ansvarsfrihet för 2016.
Budgetpropositionen för 2018 behandlades relativt snabbt och smidigt. Någon proposition om verksamhetsplan
hade styrelsen dock inte inkommit med. Fullmäktige biföll en proposition om anställningar och arvoderingar för
projektet ”Framtidens kårhus”. Även detta sammanträde tog mycket lång tid så att ett flertal beslutsärenden fick
bordläggas.
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Råd
Ordföranderådet
Under 2017 har inga möten anordnats med ordföranderådet.

Utbildningsrådet
Utbildningsrådet har haft fyra möten under 2017. Diskussioner om valprocesser, påverkan av Nya Karolinska
Sjukhuset på utbildning och en uppdatering av Medicinska Föreningens åsiktsamling avseende utbildning har
diskuterats. Utbildningsrådet har även föreslagit Fullmäktige en uppdatering av Instruktioner för utdelande av
Mäster samt tilldelat två lärare vid KI Mäster, Anna-Klara Rundlöf samt Doris Lund-Egloff.

De Äldstes Råd (DÄR)
Under 2017 hölls ett möte med de äldstes råd där diskussioner främst kretsade kring kårhusrenoveringen och
fundraising. Framtidens kårhus presenterades av Daniel Holl och Anna Eklöf. Medlemmarna uppmanades ta
kontakt inom sina personliga nätverk för att hitta potentiella donatorer.
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Internationella Nämnden
The International Committee is an organ within Medicinska föreningen. Our aim is to work with
internationalization at MF and KI. Our board has over the years had many members from many different
countries giving us valuable input as to what work that needs to be done to improve the wellbeing of the
international students and how to get Swedish students more involved in international issues on campus.
Our aim is still the same; internationalization. The impact that we’ve had can now be seen on campus, at MF and
KI. As mentioned above, the Student Union needs to be aware if the need of accessibility for the international
students
This year, we’ve had approximately 6 board meetings, two open board meeting. Together with Global Friends we
have participated in the welcoming of the international students on their welcoming day at the beginning of each
semester.
The projects have had a steady development and are still successful. For example, Social Dance has been so
popular that Swedish television have requested an interview with the project coordinators for a documentary
about dancing habits among students in Stockholm. During the meetings throughout, it has been discussed that
the promotion of the projects will be priority for the next year and also be visible at MF web page.
This year, a new project was born, “Building bridges”. The idea of the project is that students currently at KI are
matched with KI students that are going on an exchange next semester. This project was in cooperation with
Odontologiska Föreningen and build a bridge between student unions as well.
We look forward to the new year and the challenges it will present.
Otto Huanuco
President of the International Committee 2018

International Committee board 2017
President
Vice president
Secretary
Board members

Lucia Colazos
Xiaowen-Sharon LI
Sara Tabari
Emily Eriksson
Hampus Forsberg
Sara Tabari
Muaad Hussein
Sina Raiss
Otto Huanuco Rios
Dasha Shavjkovsaya
Sara Abu Ajamieh
Laila Naqvi

Language@KI
Language@KI was under this year coordinated and led by chief coordinators: Otto Huanuco Rios, Emily Eriksson,
Youssef Charabassy and Hampus Forsberg.
The project continues to be a very successful and highly demanded project. Sessions of 10 weeks each were held in
the two semesters in the Solna campus. During the spring term, the coordinators did many attempts to make the
project functional in Huddinge as well. However, we realized that is was not functional since none of the
coordinators was able to be assist urgent errands in Huddinge. One option is to raise awareness of the project and
check if one board member of Odontologiska föreningen is interested to be a coordinator at Huddinge campus.
Around hundred International students, comprising of permanent students, exchange students, PhD and postdocs attended the classes and learnt Swedish from the around 10 teachers who took part across both the terms.
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No material was bought for neither of the terms due to a confusion regarding the budget. It is going to be
encouraged to buy more material and create the “class feeling”. This includes course books, popular story books in
Swedish and CDs, customized L@KI pens and notebooks for students and teachers
Both terms ended with a very exciting International Dinner where teachers received a taken of appreciation for
their hard work and fellow students could enjoy some delicious international food and games. The International
Dinner for the fall term was hold in a rented venue, where a traditional Swedish Christmas buffet was served. Over
100 people attended the event and the teachers that contributed along this project were rewarded with a cinema
ticket each.
An interactive teacher-student event was held in the beginning of both terms to get started and know what to
expect from the course. It is also intended to record one normal lesson in order to provide a visual tutorial for the
participating teachers. This will eventually increase the quality of the sessions and create more comfort within the
teacher.
Coffee Hour
Coffee Hour is a project that aims to bring together and form connections between Swedish and international
students. This is done by arranging weekly, hour-long sessions where free “fika” (coffee, tea and snacks) is
provided. The Coffee Hour events usually also have a theme and some activities or games to facilitate interactions
between students. Coffee Hour sessions provide a natural meeting point and a relaxed setting for students to
meet. This makes Coffee Hour a very popular event among KI students.
In the spring, Coffee Hour was hosted every week by a different committee, organization or project at KI (for
example by Queerolinska, BUS, Naturvetarna etc.) or CoffeeHour@KI project leaders. This enabled students to
become more aware of all the different possibilities offered at KI, as well as all the ongoing projects led by
students. At the end of the semester, students who volunteered to organize Coffee Hour are rewarded with gifts.
In fall, Coffee Hour was hosted every week by a group of 2-3 volunteer students and other student committees and
sections like KIBAA and BUS. This new Coffee Hour Crew was recruited at the start of the semester. The students
who helped with hosting coffee hour were rewarded with cinema tickets and a Christmas Dinner!
In 2018, the new Coffee Hour project leaders hope to keep arranging the very popular weekly Coffee Hours in
Solna and Huddinge campuses.
Cooking@KI
What is there more to love than food? Cooking @ KI is a very popular IN project aimed at joining together
Swedish and International students in cooking international dishes and thereby triggering mutual exchange about
food, music and culture. The Cooking@KI team chooses a cuisine and the recipes (always vegetarian recipe and a
non-vegetarian recipe) and then creates the event and each event has 20 to 25 students working together in
preparing an amazing three dish meal! Approximately 5 students are grouped together per dish and with the
guidance of the recipe and a Cooking@KI team member. The costs are covered by the participation fees of people
who attend the event. In 2017 during the spring we had Peruvian cooking event and the autumn we had
Portuguese cooking. This year we plan to at least double the amount of the events.
Social dance
Previously known as "MF Social Dans", "Social Dance@KI" was up and running all 2017 for everyone to learn how
to dance!
”Social Dance@KI” is organized by people affiliated with Karolinska Intitutet (one or two board members of
International Committee and professional dance teachers) for anyone who are interested to learn, and practice
dancing.
It is one of Medicinska Föreningen's projects, sponsored by International Committee, which is organized once
every week (reservations for holidays). We offer dance lessons, currently Salsa LA, Salsa Cubana, and Bachata,
on beginner and beginner/intermediate level. Each lesson would last 55 minutes, continuing with one hour of
social dancing.
Dance classes are free for Medicinska Föreningen's (MF) members. Non-members can sign up and be a
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supporting member of MF to help us maintain the facilities. 20kr fee is taken for both classes and the social
afterwards for those of you who are none of the above.
A beautiful show is organised in at the end of every semester’s last class, as well as ”Thank you” gifts for teachers
and people who most actively helped with the events organisation!
Building bridges
Building Bridges is a new project that was instigated this fall semester in celebration of the 30th anniversary of the
Erasmus programme. The project is inspired from similar ones that IN members have experienced during their
exchanges abroad and thought to bring home to KI.
The idea is quite simple. Exchange students that are currently at KI are matched with KI students that are going
on an exchange next semester so that both parties can find some common ground, hopefully exchange
experiences, tips and helpful advice, and most importantly have a contact person for the exchange.
This takes place at a mingling event, that this year took place at the boat Patricia where the students were offered
a two-course meal, an international quiz and the opportunity to mingle around with students from their respective
countries, who were either going there or coming from there. Participants were asked to fill out a form in advance
stating whether they were currently on an exchange or going next semester, and where they were either coming
from or going. The organizers subsequently made seating charts matching the students.
The event was planned and organized in junction with the International Committee of Odontologiska Föreningen,
which was quite unique for IN, and a great experience. It also allowed the involved students and participants to
meet and interact with students from parts of KI that MF doesn’t usually have a great deal of contact with.
Very positive feedback was given after the event. We would therefore like to continue this project during coming
semesters, making it a biannual event that we believe could be fun and beneficial for both our own KI students,
and accommodating to the students that we receive from abroad. We have applied for money for the coming year
in order to make this a household project of IN of both MF and OF, should we be given the opportunity.
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Global Friends
Mål
Global Friends (GF) är en förening under Medicinska Föreningen. Vårt främsta mål är att välkomna och integrera
de hundratals internationella studenter som börjar på KI varje år med svenska studenter. Varje terminskull av
internationella studenter välkomnas och introduceras till MF och KI vid vårt terminsenliga mottagningsevent på
MF. I stora drag utför vi vårt arbete genom mottagningsevent, regelbundna aktiviteter och buddy-systemet som vi
bedriver. Vi arbetar också kontinuerligt med att utöka antalet deltagande svenska studenter.
Som det säkerligen är känt måste deltagare i GF-arrangerade aktiviteter vara MF-medlemmar. Många studenter,
främst internationella studenter, men också svenska studenter kommer i kontakt med MF och ansöker om
medlemskap via GF. Föreningen är en ingångsport till KI, MF men också Stockholm för många internationella
studenter. Ett kardinalsyfte är att, som tidigare nämnt, välkomna internationella studenter på bästa möjliga sätt
och att arbeta för deras trivsel. Vi utför också det viktiga arbetet att öka interaktionen mellan svenska och
internationella studenter, detta gör vi främst genom anordnandet av aktiviteter där kontakter för livet skapas. För
många internationella studenter på KI är GF det ställe där minnen för livet skapas och det är oasen där de
kommer i kontakt med svenska studenter och svensk kultur. Önskemålet att komma i kontakt med svensk kultur
och svenskar är ett av de högsta önskemålen bland internationella studenter. GF bygger de broarna och erbjuder
den möjligheten.
Således är GF en av de få platser där interaktion äger rum mellan internationella och svenska studenter men också
mellan studenter i olika program. Här bildas det minnen och kontakter för livet. Det är också viktigt att betona att
för många utbytesstudenter är GF ansiktet utåt för MF men också för KI. Det är GF som arbetar för deras
mottagande och trivsel som i sin tur kommer att prägla deras upplevelse och erfarenhet av MF, KI och Sverige.
2017 har varit ett bra år för Global Friends. Vi har arbetat idogt med våra målsättningar d.v.s. att välkomna och
integrera internationella studenter genom utförandet av aktiviteter och vårt buddy-system. Trycket till våra
aktiviteter är stort och det ser vi som ett kvitto på arbetet som läggs ner. Vidare har vi fortsatt varit aktiva på
sociala medier för att nå ut och kontinuerligt uppdatera internationella och svenska studenter.
Arbetssätt
Ungefär en gång per månad träffas styrelseledamöterna som består av ordförande, sekreterare och Event
Managers (aktivitetsplanerare) och planerar kommande aktiviteter. Bland annat bestäms aktiviteter, antalet
deltagare och budget. Två gånger om året har GF ett valmöte (Election Meeting) där halva styrelsen bytts ut,
senaste valmötet ägde rum i oktober. Tillsammans består den nya styrelsen av totalt 13 personer.
Våren 2017
Vårterminen inleddes i vanlig ordning med mottagningseventet på MF där en mängd olika aktiviteter såsom
rundvandring på campus, mingel och lekar utfördes. Mottagningseventet följdes upp av de traditionsenliga
aktiviteterna: guidad rundvandring i Stockholm respektive i Gamla stan samt en välkomstmiddag på båten
Patricia. Andra aktiviteter som museibesök (Naturhistoriska museet, Fotografiska, Blind Museum), Bounce, Laser
Tag, Escape game och Cow release planerades och utfördes.
Hösten 2017
Återigen hölls de traditionsenliga evenemangen: mottagningsevent, Gamla Stan Tour och Stockholm Tour.
Välkomstmiddagen på båten Patricia ägde också traditionsenligt rum. Övriga aktiviteter som anordnades var
besök på Fotografiska, Laser tag, Gröna Lund (där deltagarna fick betala en viss andel), julmarknad på skansen.
Dessutom bidrog vi till Internationella Kommitténs julmiddag. Vi har fortsatt arbetat med att utöka antalet
svenska studenter på våra aktiviteter vilket vi lyckats bra med.
Buddy-systemet
Buddy-systemet går ut på att en KI-student paras ihop med en ny internationell student (endast
utbytesstudenter), med syftet att vara en första kontaktperson på KI. Tillsammans hittar de på aktiviteter och
träffas minst tre gånger under tiden som man är buddy. Buddy-arbetet pågår i skrivande stund i samband med att
nya internationella studenter börjar nu under veckan.
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Likabehandlingsnämnden
The Equal Treatment Committee (ETC) participated in one Info pub in 2017. The ETC was present, giving
information to students, recruiting and collecting names for a mailing list.
Monthly board meetings have been held during 2017. The ETC also arranged an open board meeting each
semester.
The ETC planned a second ‘Student Rights Week’ with the aim of raising awareness about student rights and
equal treatment. Unfortunately the budget wasn’t accepted before it was to late to arrange it during the fall of 2017
and it was postponed to spring of 2018.
Our main aim has been to encourage students to report incidents and to make it easier to do so.
The board recruited new members during the year and for the 2018 ETC. The new board will continue to work for
a more equal MF and KI in 2018.
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Stipendieprövningsnämnden
Medlemmar 2017
Ordförande Matilda Kjellander, Med Kand, PhD-stud Ledamot Pontus Dannberg, Med Kand Ledamot Leif
Karlsson, PhD-stud Ledamot Felix von Renteln, Med Kand
Verksamheten 2017
Stipendieprövningsnämnden var under 2016 ej stadgeenligt sammansatt och därmed kunde deras
rekommendation om utdelningen av stipendier ej följas av styrelsen. Styrelsen 2017 delegerade till 2017 års
stipendieprövningsnämnd att behandla ansökningarna som inkom under 2016 och utdela dessa stipendier
retrospektivt. Stipendieprövningsnämnden hade med anledning av detta ett extra möte under våren.
Inför de ordinarie utlysningarna 2017 arbetade nämnden med att förenkla och förbättra ansökningsprocessen.
Nya ansökningsformulär togs fram och informationen på hemsidan förbättrades och uppdaterades i och med
föreningens nya hemsida. År 2017 var också första året som stipendieprövningsnämnden endast tog emot digitala
ansökningar, vilket ansågs vara lättare för de sökande. Ovan förbättringar tillsammans med utökad reklam ledde
till att antalet ansökningar till stipendierna 2017 ökade drastiskt (ca 9 ggr fler än 2016, totalt).
Vid bedömningen av ansökningarna var det tacksamt att ha representanter i nämnden från både grundutbildning
och forskarutbildning. Ansökningarna avidentifierades vid bedömningen för att öka objektiviteten. Detta
uppfattades som underlättande för nämndens medlemmar men innebar även mycket jobb och vinsten av detta
kan diskuteras. År 2017 stipendieprövningsnämnd ansåg med tanke på de relativt små summor som utdelas att
mest nytta skulle uppnås om stipendiesummorna inte delades upp på fler stipendiater än nödvändigt, vilket även
skulle värna stipendiernas integritet.
Nedan följer en redovisning för de stiftelser som utlyst och utdelats under 2016 och 2017, avseende ansökande och
mottagare av stipendierna. Det kan noteras att styrelsen valt att besluta i enlighet med
stipendieprövningsnämndens rekommendation i samtliga fall gällande 2016 och 2017 års stipendier.
Stiftelsen Folke Sjökvists 50-årsfond
En summa om totalt 15000 kr hade utlysts 2016. År 2016 inkom två ansökningar. Nämnden kunde inte skilja
dessa avseende kvalitet och beslutade att dela stipendiet jämt mellan ansökningarna avseende självrapporterad
tid som lagts ned av de ansökande.
En summa om totalt 15000 kr hade utlysts 2017. År 2017 inkom åtta ansökningar. Stipendieprövningsnämnden
bedömde att ingen ansökan uppfyllde stiftelsens ändamål och tyvärr utdelades inget stipendium under 2017.
Medicinska Föreningens Samstiftelse för Studier
En summa om totalt 29000 kr hade utlysts 2016. År 2016 inkom åtta ansökningar varav sex ansökningar var
behöriga. Stipendiet utdelades till en stipendiat.
En summa om totalt 22000 kr hade utlysts 2017. År 2017 inkom 64 ansökningar som samtliga var behöriga.
Stipendiet utdelades till en stipendiat.
Medicinska Föreningens Samstiftelse för Studieresor
En summa om totalt 17500 kr hade utlysts 2016. År 2016 inkom sex ansökningar varav fem var behöriga.
Stipendiet utdelades till två stipendiater då den mest meriterade sökanden hade ansökt om ett specifikt belopp
som stipendieprövningsnämnden rekommenderade att inte överskrida varmed resterande summa kunde delas ut
till den näst mest meriterade sökanden.
En summa om totalt 16500 kr hade utlysts 2017. År 2017 inkom 63 varav 62 var behöriga. Stipendiet delades ut
till tre stipendiater, ett projektarbete och två konferensresor.
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Förvaltningsutskottet
2017 har varit ett produktivt och händelserikt år för Medicinska Föreningen. Nedan följer en redogörelse för årets
verksamhet inom Förvaltningsutskottet.
Verksamheten var rik och varierad under året, med flertalet stora och små förbättringar genomförda. Att leda
utskottet är i mångt och mycket ett nöje men också i många fall en stor påfrestning med höga krav på engagemang
och nedlagd tid. Medlemmarna i FU är drivkraften bakom mycket positiv förändring på MF och skall
förhoppningsvis så förbliva även i framtiden.
Under 2017 har Förvaltningsutskottet haft 14 protokollförda möten. Ledamöter av utskottet under 2017 var
följande:
Anton Hoffman
Ordförande
Daniel Holl
Sportstuguchef
Jens Andersson
ledamot, arkivarie, bibliotekarie
Alice Weréen
Ledamot
August Törning
Ledamot
Max Kynning
Ledamot, kårordförande
Pontus Dannberg
Ledamot, vice kårordförande
Christoffer Brändefors
Ledamot, kårhusintendent Jan-aug
Matilda Kjellander
Ledamot, sekreterare, kårhusintendent Okt-dec
Victor Svedberg
Ledamot
Anders Wikberg
Ledamot
Johan Olsson
Ledamot, december, ljud- och ljuschef
Utöver dessa har även MFs skattmästare och vaktmästare deltagit vid flera möten.
Övriga poster
Yi-Hua Zhang
Marie Kristiansen

Datordirektör
Gravvårdare

Utskottet lade för Fullmäktige fram en motion om stadgeändring gällande utskottet och förslag om ändring av
utskottets reglemente. Ändringarna går huvudsakligen ut på att stadgar och reglementen bättre ska
överensstämma med de uppgifter som utskottet i praktiken har och det arbete som utskottet utför.

Ekonomi
Budget 2018
Arbetet med 2018 års budget sköttes under hösten 2017 av en arbetsgrupp bestående av de flesta FUledamöterna. Budgetläggningen var som tidigare år tidskrävande. Äskningar inkom från de flesta organ och så
stor hänsyn som möjligt togs till dessa. Eftersom Akademiska Hus i juni 2018 slutar hyra vår aula dagtid förlorar
vi en tidigare årlig inkomst om 200 tkr. Detta föranleder att budgeten nästa år är fortsatt ansträngd. Vid
budgetläggningen lades dock stor vikt vid att understödja utskotten och sektionernas kärnverksamhet.
Betalningsmöjligheter
Under våren införskaffades kortterminaler till våra tre nya kassaapparater, att användas under fester och
förhyrningar. Dessa har i stort fungerat felfritt och varit mycket uppskattade av förhyrare och festbesökare. De har
dessutom minskat kårens kontanthantering avsevärt vilket minskar risker för felräkning, stöld, mm. Under 2018
kvarstår att utreda hur kortbetalningarna påverkar våra intäkter.
Övergång till K3
För räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016 ska alla företag som upprättar årsredovisning
tillämpa ett K-regelverk. K-regelverken utarbetas av Bokföringsnämnden och innehåller regler om hur en
årsredovisning eller ett årsbokslut ska utformas och hur tillgångar, skulder, intäkter och kostnader ska värderas.
MF har sedan tidigare valt att upprätta årsredovisning. MF räknas som ett mindre företag enligt gränsvärdena i
Årsredovisningslagen och kan därför välja mellan att upprätta årsredovisning enligt K2 eller K3. Utskottet
beslutade under året att MF ska tillämpa K3 med anledning av den ökade flexibiliteten som det ger, möjligheterna
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till en mer rättvisande bild av föreningens ställning och verksamhet och att det inte skulle innebära något behov
större förändringar av redovisningen. Utskottet valde att tillämpa K3-reglerna redan på årsredovisningen för
2016.
Extra amortering
Föreningen hade under året en betydande överskottslikviditet. Utskottet tog därför initiativ till att göra en extra
amortering på föreningens lån på 800 000 kr, vilket godkändes av Fullmäktige.
Kvartalsrapporter
Kvartalsrapporter har lagts fram för styrelsen och FUM under året och därefter skickats ut till alla kårorgan.
Prognoser för årets resultat har i samband med dessa genomförts av skattmästaren i samråd med FUO och Jens
Andersson.

Personalfrågor
Anställda
Under året har föreningen haft i snitt 4,53 (4,35) anställda.
Studentombud: Nazira Hammoud Shahwan (100 %)
Doktorandombud: Sara Elg (100 %)
Administratör: Sara Engelfot (75 %, januari-februari) och Jessica Härtell (75 %, mars-december)
Vaktmästare: Peter Carlsson (100 %, januari-april), Jessica Härtell (25 %, mars-augusti) och Roland Lauridsen
(100 %, augusti-december)
Skattmästare: Johanna Jangland (100 %)
Arbetsmiljö
Arbetsmiljöarbetet har under året varit undermåligt och måste nästa år förbättras.

Kårhuset
Under året har det tyvärr bara hållits en kårhusfixardag, med lågt deltagande. 2018 måste aktiviteten med dessa
återupptas och reklam för dem göras.
Under 2017 hölls Students’ Nobel Nightcap på MF, vilket orsakade mycket merarbete för främst FuO,
vaktmästaren och skattmästaren i form av hjälp med ekonomi och arbetet i huset under byggveckan. Festens
resultat ser i skrivande stund ut att bli positivt, ett glädjande utfall speciellt med tanke på att många tidigare
Nobel Nightcap-resultat varit negativa. Under 2018 bör ett dokument som beskriver arbetet med festen och de
problem som uppstod under upptakten till densamma skrivas.
Uthyrning
Uthyrningsverksamheten sköttes under året av tre personer, Håkan Winter, Jessica Härtell och Roland Lauridsen.
Håkan påbörjade under sin anställning ett välbehövt arbete med uppdatering av rutiner kring förhyrningarna
inklusive vissa nya dokument för redovisning o annat i samarbete med Johanna. Jessica fortsatte detta arbete och
efter hennes tid som förhyrningsansvarig blev förhyrningsverksamheten bättre organiserad än någonsin.
Under året infördes också möjligheten för kåraktiva att arbeta i baren under förhyrningar mot betalning.
Formerna för detta arbete är ännu ej helt definierade och måste färdigställas under 2018.
Långfristiga förhyrningar
Yanjing Kommanditbolag (Mollan Asian Kitchen) har under året fortsatt hyrt köket i puben med tillhörande
serveringsytor. Försök till omförhandling av deras hyreskontrakt har strandat.
Akademiska hus har sagt upp sitt avtal om hyrande av aulan. Avtalet upphör i juni 2018.
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Uppdaterat förhyrningskontrakt
Under året färdigställdes en ny kontraktmall att använda för förhyrningar. Denna innehöll flera tillägg och
justeringar från föregående kontrakt som både gjorde det mer lättanvänt och anpassat till verksamheten.
Nya bord till aulan
KIs fastighetsavdelning placerade under 2015, utan MFs godkännande, föreläsningsbord i vår aula som de hyr
dagtid. Dessa var värdelösa för vår verksamhet och vållade stora bekymmer för de kåraktiva. Då våra egna bord
var i undermåligt skick försökte man “slå två flugor i en smäll” och både bli av med KIs dåliga bord och få
finansiellt stöd att köpa in nya som passar både vår och deras verksamhet. Ett sådant avtal träffades 2016 men
man har efter det inte lyckats hitta några bord som passade kraven på bordens utformning i avtalet. Under 2017
förhandlade därför utskottets ordförande om avtalet och vi har nu kunnat köpa in bord som passar KIs och
framförallt MFs verksamhet bra. Dessa är av mycket hög, tysk, kvalitet och skall förhoppningsvis kunna användas
under många år framöver.
Ny alkoholleverantör
Samarbetet med Spendrups har under flera år fungerat undermåligt, där service och omhändertagandet av
tappanläggning varit bristfälligt. Av dessa och fler anledningar valde utskottet att se sig om efter en ny leverantör
när avtalet med Spendrups upphörde. Efter förhandlingar valde vi Carlsberg, som erbjöd ett annat sortiment,
goda villkor och låga priser. Vi tecknade också avtal med Altia, som leverantör av vin och sprit.
Säkerhetsfrågor
Låsinventeringen som genomfördes under 2016 har fortfarande inte lett till att låsschemat har uppdaterats.
Arbetet med omflyttning av kolvar och inköp av nycklar återstår att göra under 2018.
Under hösten skedde två bränder på herrtoaletten i anslutning till entrén, dessa spred sig inte men utgjorde ändå
säkerhetsrisker.
Brandskydd
Helt nya brandskyddsföreskrifter för kårhuset har tagits fram och även dito för förhyrare. Nya branddetektorer
som kan reagera på både ljus och värme installerades i aulan. De möjliggör att använda scenrök under fester utan
att stänga av branddetektorerna som tidigare bara har reagerat på rök. Brandskyddsarbetet har i övrigt brustit i
regelbundenhet, men med Roland som ny lokalansvarig bör arbetet kunna förbättras.
Vatten
Vi har varit utan riktigt varmt vatten under flera år, och vad som orsakat detta utreds nu i samarbete med
Akademiska Hus, som vi antar har orsakat problemet i samband med biomedicumbygget.
Parkering
Parkeringsplatserna utanför kårhuset i Solna har under året fungerat mycket dåligt, då dessa utnyttjats av
byggarbetare och entreprenörer som inte haft något med MF att göra, vilket hindrat kåraktiva från att parkera
där, och blockerat möjligheten till leveranser. Under året inskaffades skyltar för att signalera att parkeringen är
privat och för att vi skall kunna utdöma böter till felparkerare. Dessa skall sättas upp under 2018.
Nytt syningsprotokoll för kårhuset
Under året togs ett syningsprotokoll för kontroll av städningen i samband med förhyrningarna. Detta har
implementerats och uppskattas av husansvariga och dessutom lett till bättre städning efter förhyrningar.
Nya föreskrifter för spritchefen och sprithantering
Under året gjordes en ändring av föreskrifterna för spritchefen och sprithantering i kårhuset. Ändringarna
innebar bland annat att alla kårorgan fick samma påslag vid “köp” av dryck till fester på MF, och att påslagen i
många fall blev fasta istället för procentuella, vilket löste problemet med att dyrare drycker fick extremt höga
påslag. Implementeringen av dokumentet har fungerat väl.
Uppdaterade ordningsföreskrifter
Föreskrifterna för lokalerna i kårhuset uppdaterades och bytte dessutom namn till ordningsföreskrifter.
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Medlemsservice
Nya MF-varor
En del nya profilprodukter köptes in för försäljning, bl.a. manschettknappar, t-tröjor, skrivblock och broscher.
Nya kårband med rätt nyanser på MF:s färger köptes också in.
Kårexpeditionerna
Expeditionen i Kårhuset har varit öppen och verksam under hela året. I Flemingsberg har expeditionen varit
öppet ca en gång per vecka.

Kårlokalerna i Flemingsberg
Under året genomfördes en fixardag i Flemingsberg med relativt gott deltagande. Vi städade och fräschade upp.
En projektor har flyttats dit från kårhuset. Vi har också lånat en skrivare från sharp för att utreda om vi har behov
av en fast, stor skrivare till Flemingsberg i framtiden.

Gravplatsen
Jag har tittat till Medicinska föreningens grafplats minst sex gånger. På försommaren planterades blommor i
föreningens färger på graven som komplement till de fleråriga växter som stod där.
Prosektor Westermarks grav är välskött, det behöver dock tas kontakt med Kyrkogårdsförvaltningen och efterhöra
om rengöring av gravstenen ingår i skötseln vi betalar för. Det visade sig även att ny faktura för gravskötseln för
prosektor Westermarks grav kommer först 2018.
En internsittning för att uppmärksamma föreningens grafplats hölls där 14 personer deltog. Tillsammans med
förvaltningsutskottets ordförande anordnades sittningen där det bjöds på gulaschsoppa, grogg och glass.
Sittningen ägde rum i spegelsalen. Deltagarna visades runt på Norra begravningsplatsen och sittningen avslutades
med bastu.
Ljung planterades på MF graf samt på Westermarks graf.
Inför Alla själars dag annonserades ett event på facebook där alla medlemmar inbjöds till att delta. Sex personer
dök upp på eventet. Tyvärr kunde inte kransbindningen genomföras på Solviks fixarhelg eftersom jag flyttade
precis den helgen. Däremot fick jag hjälp från Sportstugunämnden att få granris till MF så att vi som skulle gå på
den årliga ljuständningsrundan kunde hjälpas åt att binda kransar. Vi gick det sedvanliga fackeltåget från MF och
tände ljus och lämnade kransar på MF:s graf, hos Carl Tullus, Henrik “Sam” Lagervall samt hos prosektor
Westermark.
En krans till Micael Knapps grav i Ljusdal beställdes.
Marie Kristiansen, grafvårdare

Ljud- och ljusgruppen
Under året har arbetet med ljud- och ljusprojektet i aulan fortsatt. Många nya ljusshowsprogram har skapats för
att underlätta användningen för husansvariga och övriga i samband med fester och konserter. Man har kommit
fram till att vissa av de inköpta produkterna inte är nödvändiga eller kommer ge önskvärd effekt och dessa
kommer under 2018 därför rationaliseras bort.
Under en förhyrning försvann våra två trådlösa mikrofoner, som är mycket viktiga för vår festverksamhet då de
används av toastmasters och talare. Förhyrarna bötfälldes och nya mikrofoner beställdes. Dessa fungerar bra.
Några månader senare återfanns de gamla mikrofonerna och vi har därför i dagsläget fyra trådlösa mikrofoner. De
gamla mikrofonerna kommer kanske installeras i Gasquen att användas under mindre sittningar och fester.
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Solvik
Under 2017 var följande fogdar mer eller mindre aktiva:
Daniel Holl (Fogdechef)
Anton Hoffman
Jessica Härtell
Helena Silva Cascales
Jens Andersson
Anders Wikberg
Fredrik Gröntoft
Marina Kero
Pontus Dannberg
Johan Hilm
Erik Hagman

Fixartillställningar
Tre officiella fixartillställningar med relativt bra uppslutning genomfördes under året: Vårfixarhelgen (1-2 april),
Höstfixarhelgen (21-22 oktober) och Fixarveckan (6-11 juni).
Utöver detta var fogdarna under flera ytterligare sommarveckor aktiva i köksprojektet (se nedan) såväl som att de
vid flera tillfällen var ute på Solvik och fixade, reparerade, städade, klippte gräs osv.
Även om fixartillställningarna var välbesökta och mycket blev gjort var uppslutningen av kårmedlemmar under
fixartillställingarna mycket bristfällig. Systemet, som infördes 2012, innebär gratis förhyrningar mot
arbetstimmar för kårorgan, vilket har fungerat bra. Det är några kårorgan som skickar studenter att delta under
fixartillställningar, dock är deltagandet ändå minimalt. För att kunna genomföra större projekt är Solvikfogdarna
beroende av alla kårmedlemmars hjälp.
Köksprojektet
Efter flera års diskussion bestämde sig Sportstugunämnden relativt kort innan sommarfixarhelgen att ta sig an
renoveringen av köket i storstugan. Under ledning av Anton och Anders gick fogdarna snabbt från diskussion till
ritning, planering till inköp och majoriteten av köksinredningen från IKEA kunde levereras i början av
fixarveckan.
Riskerna som vi utpekade i början av planeringen var det oklara tillståndet av bl.a. golvet och väggarna.
Spånplattorna som gömde sig under den befintliga plastmattan i köket var i förvånansvärd gott skick och en
provhåltagning visade att även underliggande isolering fortfarande verkade funktionell. Vi bestämde oss därför
för att installera ett nytt vaxat furugolv ovanpå spånplattorna, för bättre värmeisolering. Den östra innerväggen
var i dåligt skick med bl.a. flera mushål. Det tillsammans med den besvärliga borttagningen av befintliga kaklet
bakom diskhon, föranledde utbyte av vissa spånskivor samt bakomliggande isolering. Den befintliga vävtapeten
behövde också bytas ut och ersattas med ny vävtapet på de synliga delarna av köket.
Den nya planlösningen leder till förflyttning av huvudentrén från köket till norra dörren i storstugan. Avsikten
med detta är:

minskad genomgångstrafik i köket,

mer utrymme i köket,

avgränsning av matlagnings- och socialyta,

enklare renhållning och bättre hygien.
Placeringen av kylskåp och bardisk med förvaring av porslin och glas m.m. ska göra dessa lätt tillgängliga för
användning i storstugan, med klar avgränsning från matlagningsytorna.
Förvaringsytan fördubblades nästan i jämförelse med gamla köket och all köksgeråd kan förvaras i skåp och
hyllor. Markering och bilder av ideal placering ska förenkla städning för hyresgästerna.
Elinstallationer genomfördes av TB elinstallationer från Ingarö. I samband med installation av eluttag och
inkoppling av spis och nya lampor gjordes hela säkringslådan om och samtliga smältsäkringar ersattes med
automatsäkringar.
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De befintliga, gamla radiatorerna byttes ut mot en ny elradiator under fönstret, närmast allrummet.
En ny stor inbyggd induktionshäll installerades och en storköksugn från kårhuset placerades därunder.
Matlagningen visade sig som förväntat bli betydligt snabbare, framför allt för större sällskap.
Bänkskivorna är inte lika djupa på alla ställen i köket, bl.a. p.g.a. ugnens storlek. Det var huvudanledningen till
användningen av dyrare och ömtåligare ekskivor i stället för laminat. Bänkskivorna och det nya trägolvet är en
betydligt lyft av kökets utseende och kvalitet, dock kräver båda betydligt mer underhåll än laminat och plastmatta.
Oljning och slipning/vaxning måste ingå i Solviks långsiktiga underhållsplan.
Kuriosa
Veckan innan Midsommar gifte sig sportstuguchefen och fogde Helena i Ingarö kyrka med efterfest i Solvik som
trots fortfarande provisoriskt kök var extremt lyckad och troligtvis årets varmaste dag. Samtidigt gifte sig
mångåriga Fogde Erik på västkusten.
Sportstugunämnden representerade MF som vanligt vid Årsmöte av Beatelunds Samfällighetsförening. Det var
det hittills snabbaste möte som skrivande Sportstuguchefen deltagit vid.
Avlopp
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun genomförde ett återbesök på Solvik och konstaterade
att avlopp och infiltrationen uppfyller kraven. Det hittades dock torkat slam i botten av luftningsröret och en
backspolning anordnades av miljöinspektören. Spolningen genomfördes av Zetterbergs Pump och Rörservice.
Under sommaren rann trekammarbrunnen över och fogdarna genomförde några akuta tömningar. Det visade sig
att pumpen som pumpar avloppsvatten till infiltrationen hade gått sönder och att elkabeln från huset till pumpen
hade ruttnat, vilket var den troliga orsaken. Nyinstallation av elen genomfördes av TB elinstallationer och sedan
beställde vi slamtömning och slamspolning (Mycket fett hade under tiden samlats i röret från huset och
föranledde rörstopp.) och installation av en ny pump genom Zetterbergs Pump och Rörservice
Skadedjur
Vid köksombyggnationen var en målsättning att täppa till köksgolvet och väggar, för att undvika fortsatt intrång
av möss. Endast 2 veckor efter färdigställning lyckade mössen att gnaga sig igen väggen bakom spisen. Efter
påfyllning av hålet med byggskum verkar köket hittills musfri. De nya köksskåpen ska även bidra till bättre, för
djur oåtkomlig förvaring av mat under förhyrningar.
Uthyrningar
Under året hyrde 53 grupper Solvik, varav 14 kårorgan (bl.a. IN, PrU, PHS, Blåslaget, Stroket, Corpus, Kaustika,
BUS, Global Friends, PsyKI), av vilka nio nyttjade sina intjänade gratisförhyrningar. Under sommaren (juniaugusti) var Solvik uthyrd till 88 % av alla dagar, med tio helveckorsuthyrningar. Hyresintäkterna översteg 165
000 kr trots att de redan var högt budgeterade på 150 000 kr. Samtliga förhyrningar blev avsynade med mycket
stor variation i städningens kvalitet. De flesta förhyrningarna blev bötesfria, tio förhyrningar med mindre
överträdelser av städningsrutinerna och böter på högst 500kr böter och tre gångar betalades inget av depositionen
tillbaka och kostnader för överstigande skador fakturerades. Som förut är syningsaktiviteten på Solvik mycket
beroende på tillgången till bil. Syningar och framförallt de syningar med dålig städning är mycket tidskrävande
och utöver fogdarnas städnings- och reparationsinsatser vid ”dåliga” förhyrningar, tar dokumentation och
efterföljande diskussion med hyresgästen om bötesbeloppen mycket tid.
Framtida frågor
Som 2016 diskuterades även under 2017 byggnation av en ny sovlänga, för att ersätta den nuvarnade, vilket är
högt prioriterat. Under hösten diskuterade Sportstugunämnden ytterligare idéer och Anders förberedde och
presenterade flera ritningar. Stugan ska vara relativ enkelt att bygga och därmed hålla priset nere, ge utrymme till
fler sängplatser och hysa en nyinstallation av toalett och dusch. I slutet av året kontaktade Fogdarna Arkitekt Olle
Zidén för framtagandet av ytterligare diskussionsunderlag och bygglovshandlingar. Förhoppningen är att bygga
stugan under 2018. Behovet av ersättning av befintliga Solvlängan är skriande.
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Biblioteket
Bibliotekarien och flera utskottsledamöter har under året kämpat med att hålla i ordning i biblioteket och inreda
det så att biblioteket kan fungera bra som en trivsam lokal för studier och avkoppling. Biblioteket har även
använts till trivsamma samkväm i samband med olika fester i kårhuset. Bibliotekariens arbete med biblioteket har
varit relativt lyckat men arbetet raserades i slutet av året av Students’ Nobel Nightcapprojektet, som målade om
biblioteket och flyttade bort möblerna utan att återställa det tillräckligt bra efter festen. Mycket av det arbete som
har gjorts med inredning och utsmyckning får därför göras om under kommande år. Två bokhyllor beslutades
köpas in.

Arkivet
Under året har en överenskommelse träffats med Karolinska Institutet om att få deponera föreningens arkiv hos
dem. Föreningen kommer givetvis att behålla äganderätten men KI kommer stå för förvaringen. Fördelen med
detta är framför allt att KI har riktiga arkivlokaler vilket kommer att innebära betydligt högre säkerhet för arkivet.
Tillgången till arkivet kommer dock att försämras - på gott och ont. De handlingar som vi vill komma åt kommer
att behöva beställas fram då vi själva inte kommer att ha direkttillgång till arkivlokalerna.
Arbetet med att ordna och förteckna arkivet har fortsatt under året.

Datorer, nätverk och IT
Datornämnen har under året som gått underhållit Kårens datorer och införskaffat nya datorer vid behov t.ex för
den nyanställda projektledaren för framtidens kårhus. Arbete med att hantera den nya hemsidan och se till att
den fungerar smidigt har även det fortgått.
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Idrottsutskottet
Medlemmar
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare

Sara Rindborg
Filippa Nordenson
Albin Sjöblom

Utskottet har under året haft 97 medlemmar i sin Facebookgrupp och 25-30 närvarande vid varje möte.
Idrottsutskottet har under året arbetat för att fortsätta möjliggöra utövandet av idrottsaktiviteter vid Karolinska
Institutet i syfte att främja hälsa och socialt välmående hos MF-medlemmar och övriga KI-studenter.
Samarbeten
Friskvården
Vårt samarbete med KI Friskvård har fortskridit i god anda. Vi har i utskottet valt en representant som varit
ansvarig för all kommunikation med Friskvården för att bibehålla ett gott samarbete. Vi har arbetat tillsammans
inför idrottsdagarna med aktiviteter i gymmet i Huddinge och utöver det har vi frekvent kommunikation gällande
byggandet av gym på campus Solna. Flera representanter från Friskvården har varit på Idrottsutskottets möten
för att lägga fram byggplaner för gymmet och för att höra våra åsikter gällande dessa.
Friskis & Svettis
Vårt samarbete med Friskis och Svettis Hagastan är fortsatt aktuellt. Detta innefattar gratisträning för KI studenter under terminens två första veckor och vid idrottsdagarna samt 15 % på gymkort.
Stockholms studenters idrottsförening (SSIF)
Sedan 2016 har vi haft ett samarbete med SSIF vilket innebär 10 % rabatt för MF-medlemmar på deras över 20
olika aktiviteter. Vi ser detta som ett bra komplement till våra veckovisa aktiviteter i skrivsalen då SSIF har ett
mycket brett spann av aktiviteter vilka dessutom är instruktörsledda.
Roslagshallen – squash
Under hösten 2017 inledde vi ett samarbete med Roslagshallen där studenter vid KI fick rabatterade terminskort.
Diskussion gällande instruktörsledda pass inleddes under terminens slut och kommer förhoppningsvis ske under
starten av 2018.
Klättercentret
Samarbetet med Klättercentret är fortsatt aktuellt. KI-studenter har 15 % rabatt på månadskort.
Idrottsdagarna
Två idrottsdagar med ett antal olika aktiviteter har som sedvanligt arrangerats, däribland fotbollsturneringen
Copa Karolinska på Skytteholms IP vid höstterminens idrottsdag som återigen drog mycket folk och uppskattades
stort. Vi har fortsatt att satsa på aktiviteter som är lite mer ovanliga, så som självförsvar, Pole dance, crossfit,
kampsport etc. då vi tror att många studenter på KI uppskattar att få prova på nya sporter. Vi har vid
idrottsdagarna samarbetat med både Odontologiska föreningens och Fysioterapeutsektionens idrottsutskott för
att kunna ta del av varandras aktiviteter.
Aktiviteter i Skrivsalen
Aktiviteterna i Skrivsalen har pågått måndag till lördag varje vecka under terminerna. Aktiviteterna som har
erbjudits är basket, innebandy, badminton, netball och cricket. Dessa har varit tillgängliga för studenter,
doktorander och KI – personal. Under slutet av hösten 2017 har Ultimate Frisbee tillkommit som aktivitet.
Nya aktiviteter
Under året har flertalet nya aktiviteter tillkommit. Två av dessa är:
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Simning
Simning har införts som aktivitet och har arrangerats i samarbete med Med-SM. Med-SM har arrangerat simning
för mer vana simmare och IdrU har erbjudit simning för nybörjare med instruktör en gång i veckan.
Volleyboll
Volleyboll har införts som aktivitet i samarbete med Svensk Volleyboll. De erbjuder gratis volleybollträningar tre
gånger i veckan och engagerade eldsjälar från IdrU har ordnat evenemang på Facebook och marknadsfört alla
träningar.
Resor
Under året har två resor erbjudits i IdrUs regi – skidresan och surfresan. Diskussion finns nu inom utskottet om
att planera en multisportresa och eventuellt en dykresa samt ytterligare en skidresa med off-pist-profilering.
Skidresan
Under 2017 gick skidresan till Val Thorens i franska alperna. Resan var mycket uppskattad, och kommer under
2018 att göras om i samarbete med UCPA, denna gång till Tignes, vilket är beläget ovanför Val d’Isère.
Surfresan
Under 2017 ordnades för femte gången en surfresa till Ericeira i Portugal under sommarlovets sista vecka. Där
varvades surflektioner med beachvolley och annat samkväm. Resan var som brukligt väldigt uppskattad bland
deltagarna och vi planerar ytterligare en surfresa till Ericeira nästa år.
Övriga aktiviteter
I samband med terminsstarterna har vi samarbetat med Mottagningsutskottet och anordnat den återkommande
dodgeballturneringen under mottagningens sista helg. Vi har även hållit i en amphioxstation per mottagning, haft
en station på infopuben, arrangerat afterski/-beach-pubar tillsammans med MU och PrU samt under höstens
mottagning hållit i en mycket uppskattad beachvolleybollturnering med grillning på campus Solna.
Utskottet
Vi har under året haft 11 möten varav två öppna rekryteringsmöten. Under 2017 har intresset för engagemang
inom Idrottsutskottet fortsatt att växa. Vid höstens rekryteringsmöte hade vi 39 deltagare, vilket är många fler än
antalet mötesdeltagare tidigare år. Detta kan delvis vara resultatet av att vi satsat mycket på att synas för nya
studenter under terminens inledning genom att exempelvis gå runt i olika klasser och presentera utskottet. Vi har
på detta sätt också lyckats rekrytera ett antal studenter från program som är stationerade i Huddinge, vilket
förhoppningsvis kan jämna ut den hittills Solnadominerande fördelningen av studenter i IdrU. Inför nästa år
ämnar vi lägga ännu mer fokus på studenterna i Huddinge och försöka värva fler av dem till utskottet. Vi har
anordnat en kickoff per termin med utskottet. Under våren spelade vi laserdome tillsammans och under hösten
hade vi en julavslutning på Solvik.
För att effektivisera utskottsarbetet har vi fortsatt utforma projektgrupper för vissa arrangemang och pågående
projekt, vilket är särskilt viktigt när utskottet växer i nuvarande takt.
Vi har kommunicerat ut information kring våra aktiviteter och arrangemang via Facebook, hemsidan, mejl,
affischer, KI:s skärmar samt på respektive termins infopub.
Det stora engagemanget inom och runt Idrottsutskottet som under 2017 stadigt har ökat bådar gott för framtida
idrottsfrämjande projekt och förstärker MF:s position bland KI:s studenter.
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Kommunikationsutskottet
Medlemmar
T.ex.
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Ylva Jörsäter
[vakant]
Alice Weréen
Puck Norell
Jessica Härtell
Katarina Stojanovic

Möten
KomU strävar efter att ha möte en gång i månaden under terminerna. Under 2017 blev det åtta möten, ett i
månaden januari-maj samt oktober-december.
Kårfotograferna
Arbetet med kårfotograferna går framåt. En motion lades fram till Fullmäktige om att låta styrelsen välja
fotografer på förslag av KomU för att skapa flexibilitet och säkra tillgängliga fotografer på stora evenemang. Vi
väntar nu på att FUM ska rösta om stadgeändringen en andra gång.
Skärmar på campus
Arbetet med KIs skärmar går bra. Vi har vidare beslutat att testa att sätta upp skärmar i kårhuset som
tillhandahålls gratis av Studieblocket mot att en del av skärmen visar reklam. Vi ser fram emot att utvärdera detta
under 2018.
Expandera KomU
Under årets sista månader har vi arbetat med att informera om och locka nya medlemmar till
Kommunikationsutskottet, framförallt via Infopuben.
Slutord för Kommunikationsutskottet
Då KomU var inaktivt ett antal år innan ”nystarten” 2016 har det en tendens att verka lite i bakgrunden på MF.
Det är fortfarande inte vad det skulle kunna vara men trenden är positiv. Det är fler och fler som känner till KomU
och därmed kan få hjälp att sprida information till kåraktiva och medlemmar.
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Kulturutskottet
Året 2017 har varit fyllt av både med- och motgångar för Kulturutskottets verksamhet. De aktiviteter som
planerats och genomförts har varit väldigt lyckade, och vi har på detta sätt skapat en bra grogrund för
Kulturutskottet tills vidare år.
Komikerkväll
Under 2017 hölls det en komikerkväll på MF där Isak Jansson och David Sanchez bjöds in till MF-puben för
ungefär en timmes underhållning. Kvällen blev extremt lyckad både för publiken och för komikerna, som tyckte
det var väldigt kul att få framträda inför en annan sorts publik och uttryckte önskan om att få återkomma. Från
publikens håll fick vi bara positiva respons, många tyckte att det var en kul och annorlunda avkoppling från
vardagens studerande (vilket var precis vad vi ville uppnå).
Karaokekväll
De karaokekvällar som KU har anordnat i samband med fredagspuben har varit mycket roliga och gått bättre än
förväntat. Folk har vågat (ofta först efter ett par öl) sjunga och framföra låtar av alla sorter, skapat allsång i Lilla
Gasquen och dansat. Senaste gången var det knökat fram tills att puben stängde! Vi har lyckats bygga upp en liten
men tapper skara av trogna karaoke-sångare/sångerskor som vågar ta det där första klivet och sjunga första
sången - som sedan banar väg för att allt fler under kvällen vågar sjunga - och skapar en fantastiskt rolig atmosfär!
Kulturveckan
2017 hölls det den första (vad vi har hört?) Kulturveckan i MFs historia, där Kulturutskottet håll ett litet
evenemang om dagen för att främja det kulturella tänkandet bland KIs studenter. Vi stod många dagar med en
tavla utanför Jöns Jacob som förbipasserande studenter fick måla på, höll fotograferings-workshop, anordnade en
komikerkväll (se ovan) och avslutade med en, snart traditionsenlig, karaokekväll. Överlag blev veckan mycket
lyckad där vi lyckades väcka intresse hos många studenter för vad vi gör, vad Kulturutskottet kan bidra med på
skolan och att lysa upp KI med fler annorlunda, kulturella evenemang.
Samarbete med Kulturrådet
Kulturutskottet har börjat samarbeta med Kulturrådet på KI och har under 2017 börjat planera en gemensam
aktivitet som ska ta fart 2018.
Kulturutskottet har även varit på gång att starta en bokcirkel, där det finns stort intresse att hämta bland
studenter! Tyvärr blev vår bokcirkel-ansvarig upptagen på annat håll och det rann ut i sanden, men vi vet att idén
och upplägget fungerar väl för näste man som vill ta tag i det.
Subventionering av teatrar var det också svårt för 2017. Detta ser ut att först bli verkligt 2018, då nya styrelsen nu
har kontakt med SRs radiokonserthus och kan förhoppningsvis börja sälja subventionerade biljetter till deras
konserter för studenter.
Provsmakningskväll var också någonting som Kulturutskottet inte lyckades komma till skott med. Tanken var att
göra detta tillsammans med Stockholms Akademiska Vinsällskap som skulle ha bildats, men då detta sällskap fick
för få medlemmar för att bilda sin förening går jakten på någon som kan hålla i denna kväll (någon med
vinkunskap) vidare.
Överlag har Kulturutskottet 2017 skapat en stark grund att stå på för 2018. Vi har sett att stort intresse för våra
olika aktiviteter finns, och stort intresse att engagera sig finns också. Vårt mål att vara den kulturfrämjande
länken på MF kan göras bättre genom mer aktiviteter och mer kommunikation till en bredare massa av studenter,
något vi tar med oss in i 2018 och ska göra bättre.
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Mottagningsutskottet
Mottagningsutskottet är ett utskott inom Medicinska Föreningen som i flera år har verkat för att ge nya studenter
det bästa möjliga välkomnandet till Karolinska Institutet. Syftet med mottagningen är att ge dessa elever en chans
att lära känna varandra, komma i kontakt med Medicinska Föreningen, och att bekanta sig ytterligare med
Karolinska Institutet.
Styrelseledamöter 2017
Ordförande
Vice ordförande
Ekonomiansvarig
Sekreterare
Övriga ledamöter

Laura Andersson
Maya Winther
Ingrid Wiborg
Molly Petersson
Victor Svedberg
Mathilda Björkman
Kristina Nylund
Emelie Olsson
Ellinor Lundberg
Anita Birovecz

Mottagningsaktiviteter 2017
Mottagningsutskottet har under flera år haft ett vinnande koncept och traditioner med många aktiviteter som har
varit populära. Allt ifrån tema- och amphioxsittning till Amphioxdagen och barrundor. Styrelsen bestämde tidigt
att alla aktiviteter från det tidigare året skulle återupprepas då de verkade populära och bidra till en fortsatt
mottagningstradition. Dock visade det sig att visa av aktiviteterna. Till exempel var eventet ”pre-amphioxgames”
inte speciellt populärt i relation till den arbetsinsats som lades ned. Efter vårterminens mottagning bestämdes
därför att denna aktivitet inte skulle hålla under höstens mottagning.
Den plan om att mottagningen skulle vara ett varmt och inkluderande välkomnande, bestämdes av styrelsen i
början av året. Detta är något som har genomsyrat hela årets aktiviteter och det har verkligen legat i utskottets
fokus att ge ett bra första intryck av både lärosätet Karolinska Institutet men framförallt studentkåren Medicinska
Föreningen då mottagningen ofta är studenters första kontakt med kåren.
Informationsspridning
Något som fördelades bra under året var ansvaret för att informera de olika nya klasserna om mottagningen. Då
varje styrelseledamot hade ett mindre men mer specifikt ansvarsområde, kunde ansvaret fördelas och det gjorde
ordentligt. Vi har uppfattningen att man tidigare år har glömt informera de mindre klasserna om mottagningen
och att de därför har en lägre anslutningsgrad.
Ett annat mål som styrelsen hade under året var att jobba med mer gemenskapen mellan våra två Campus;
Flemingsberg och Solna. Detta jobbade vi med genom att till exempel anordna fler och större evenemang på
campus Flemingsberg, för att locka dit inte bara de som vanligtvis studerar där, men även de som studerar i Solna.
Vi använde även Flemingsberg som utgångspunkt i vissa event, till exempel under pubrundan, för att de som
studerar i Flemingsberg ska känna sig mer inkluderade. Detta lyckades vi enligt oss otroligt bra med då det var
väldigt populära event som drog till sig fler studerande i Flemingsberg än tidigare.
Extern sponsring
Tidigare har Mottagningsutskottet mottagit sponsring om 8000 kronor per år från MyAcademy. Dock var
företaget tidigt tydliga med att de inte var intresserade med att samarbeta längre. Detta var jobbigt för oss då det
inte var planerat då vi hade uppfattningen om att företaget hade haft ett bra samarbete med utskottet tidigare. Ett
problem var även att vi hade budgeterat för att få in extern sponsring från företag. Det vi gjorde därefter var att
leta bland många företag och försöka sluta sponsringsavtal med dessa. Dock var de företag som vi kontaktade inte
intresserade av detta och vi fick inte in några sponsringsmedel. Då ingen heller hade ett tydligt sponsoransvar i
styrelsen fallerade det fortsatta sökandet också. Vi anser dock att vi la ner mycket tid som grupp för att leta
sponsorer och att det var viktigare för oss att lägga ner vår tid och vårt engagemang på att planera och anordna
mottagningseventen.
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Mottagningsutskottet i Medicinska Föreningen
Som vi berättade om i vår verksamhetsplan, har mottagningsutskottet de senaste åren haft en ganska dålig
relation med resterande MF. Det är framförallt Programutskottet som har haft en sämre relation med
mottagningsutskottets styrelse då de har haft flera större och mindre konflikter emellan sig under åren. Vi
jobbade mycket med att synliggöra oss på MF genom att flytta våra styrelsemöten till MFs lokaler vilket togs emot
positivt. Vi deltog på fler av MFs styrelsemöten och jobbade ihop en bra relation till styrelsen. Sen jobbade vi med
att hjälpa PrU på alla sätt som vi kunde för att försöka få deras förtroende, som vi tillslut fick. Vi bjöd även in
många andra kårorgan, som föreningar och nämnder, till våra event. De sista månaderna under vår mandatperiod
känner vi att vi har ett bra och fungerande samarbete med alla MFs organ.
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Näringlivsutskottet
Medlemmar
Ordförande:

HT 16/VT 17

Simeng Yan

Vice ordförande:

HT 16/VT 17

Sanna Edwin

Sekreterare:

HT 16/VT 17

Shalin Tong

Ledamöter:

HT 16/VT 17

Anastasios Mastroanastasiou
Sonia Acosta Luis
Masoud Mojdani
Mengijng Ke
Robert Lindgren
Eirini Skyrla
Evelina Husen
Jennifer Tsai
Niklas Zilliacus

Höstterminen 2016 och vårterminen 2017 har varit komplicerad för näringslivsutskottet, eftersom viss
kommunikation saknats mellan styrelsens ledamöter och utskottet. Under perioden hölls endast 4 möten. Planer
gjordes för att öka MFs intäkter genom att placera företagsannonser i MFs tidning. Ett antal företag kontaktades,
men i slutändan på grund av okända skäl avslutades arbetet. Nästan hälften av utskottsledamöterna sjönk efter
HT 16, så i VT 17 fanns det bara 3-4 personer kvar. Det som uppnåddes var CHaSE karriärmässa i mars 2017.
CHaSE-teamet och företagsutskottet samarbetade för att ge betydande pengar till MF av bolagets sponsorskap.
Kommunikationen mellan CHaSE-gruppmedlemmarna och ledamöterna i affärskommittén var inte idealisk och
problem uppstod. Rekryteringen av CHaSE-medlemmar, som borde ha gjorts av företagskommittén, gjordes inte.
Ordförande för HT 16/VT 17 lämnade sommaren 2017 utan att avsluta sitt uppdrag. De övriga två, tre
medlemmarna försökte främja utskottet i informationsbiblioteket HT 17 för att rekrytera nya medlemmar. En ny
styrelse valdes i oktober 2017 med Anastasios Mastroanastasiou som ny president. I HT 17 efter valet följde fem
möten, och det beslutades att ha två möten varje månad. Ansvaren fördelades bland medlemmarna med
huvudfokus på kommunikation, företagsrelationer och evenemang.
Aktiviteter HT16/VT 17
CHaSE
CHaSE ägde rum i mars 2017, där många företag sponsrade händelserna med en betydande intäkt.
Aktiviteter HT17
Efter valet anordnade den nya styrelsen en händelse om entreprenörsanda som var ganska framgångsrik med 30
personer som deltog och etablerade samarbete med startande företag
Höstterminen och vårterminen var inte produktiva på grund av bristande kommunikation mellan
styrelseledamöterna och ingen motivation och ledarskap. Den nya styrelsen är full av motivation och kommer att
göra sitt bästa för MF och utskottets hållbarhet.
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Programutskottet
Medlemmar
Ordförande
Vice Ordförande
Spritchef
Ekonomichef
Sekreterare
Styrelseledamöter

Styrelsesuppleanter
Materialchef
Källarmästare
Propagandaminster
Ceremoniminister
Internminister
Marskalksföräldrar

Bastuchef
Koordinator
Hovmästare
Övriga medlemmar

Linnéa Dalman
Nina Aurell
Vendela Brismar
Fredrik Jöneby
Frida Hellström
Caroline Lindström
Micaela Gonzalez (HT17)
Hanna Crona (HT17)
Hanna Eklund
Wilma Lindström
Sofia Heynes
Micaela Gonzalez
Micaela Gonzalez
Anne Östholm
Hanna Crona
Wilma Lindström
Caroline Lindström
Matilda Varli
Ulrika Södergård (HT17)
Leila Törell (HT17)
Pontus Dannberg
Wilma Lindström
Helena Hägglöf
Andrea Montano Montes
Ann-Elise Hafvenström (HT17)
Anne Östholm
August Törning
Caroline Lindström (VT17)
Daniel Pasquier
Emil Hammarström (HT17)
Emilie Olsson
Filippa van Hage (HT17)
Fredrik Erngren
Fredrik Jöneby
Frida Hellström
Frida Nilsson (HT17)
Frida Svensson
Gabriel Agrell (VT17)
Gustaf Larsson Regnström (VT17)
Hanna Crona
Jennie Sporre
Jessica Härtell
Marion Vogel
Martin Östholm (VT17)
Matilda Varli
Micaela Gonzalez
Nina Aurell
Rebecca de Sousa
Rebecca van Hage (HT17)
Robert Björnman
Oscar Skogman (HT17)
Sara Källmark
Selin Safer Demirbüker
Tom Wiiand (VT17)
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Ulrika Södergård
Vendela Brismar
William Davidsson
Wilma Lindström
Möten
Under 2017 har Programutskottet haft månadsmöten med hela PrU en gång per månad. Ungefär två veckor efter
varje månadsmöte har PrUs valda styrelse haft möten. Uppehåll för båda under sommar- och vinterledigheten.
Under våren hölls även flera möten inför vårbalen/jubileumsbalen.
Nytt under 2017
Under 2017 har Programutskottet storsatsat och ordnat en vårbal och haft några onsdagspubar under
vårterminen. PrU har även under året genomfört en stadgeförändring för att uppdatera posternas och
verksamhetens beskrivningar. Programutskottet har under 2017 ordnat team building-dagar, som varit mycket
uppskattade, lärorika och givande för medlemmarna. Det finns ett märkbart större intresse för Programutskottets
verksamhet bland många olika program och kurser vid KI. ÄPS, Ärtsoppa, Punsch och Sång-sittning, är nytt för i
år. Det är en undergrupp i PrU som anordnat sittningar på torsdagar.
Pubar
Under 2017 har utskottet haft fredagspub varje fredag med uppehåll över sommar- och vinterledigheter, samt
några extra onsdagspubar under vårterminen. Fortfarande används ID-kontroll vid dörren när personalantalet
tillåter, vilket även ger en chans för medlemmar att prata med ATs om PrU för att lära dem ytterligare om
utskottet före inval. Till skillnad från det tidigare året har PrU arrangerat fler temapubar och hållit i en del
samarbetspubar, med blandad framgång. Fredagspubarnas öppettider har ändrats till klientels och medlemmars
förmån. Det uppkom även en del pubar utöver fredagspubarna, exempelvis hölls pubar inför
Mottagningsutskottets två pubrundor i början av vårterminen. I början av varje termin har vi stor infopub
tillsammans med Mottagningsutskottet där alla utskott har chans att komma och berätta om sig själva för nya
studenter på Karolinska Institutet.
Amphioxgasque
Som insparksfest för varje termin hölls även i år de traditionsenliga Amphioxgasquerna, vårens 28/1 och höstens
9/9. Som vanligt mycket uppskattade fester, som gått utmärkt i år. Mötena inför och efter festen med
ordningsvakterna är fortfarande ett uppskattat och bra inslag på festen för personalen.
Examensefterfest
Examensefterfesterna hålls på MF efter att KIs studenter haft sin examensmiddag på t.ex. Grand Hôtel. Festerna,
som har utökad serveringstid till 05 och drar in väldigt mycket folk, har varit fartfyllda och lyckade event för alla
examenstagare med vänner och familj även i år. I år har PrUO för första gången haft möten med ceremonienheten
inför samarbetet kring examenshögtiden. Detta har varit bra.
Vårbal/Jubileumsbal
Den 22/4 ordnade Programutskottet en vårbal/jubileumsbal för första gången på flera år. Balen hölls i ära till
Medicinska Föreningen som har 140-årsjubileum 2017. Detta var väldigt lyckad tack vare Programutskottets extra
engagemang.
Luciabal
Årets Luciabal föll på en onsdag 3 dagar efter SNNC, något som försvårade förberedelserna oerhört. Då SNNC
återställde huset kunde inte borden sättas upp förrän på tisdagskvällen. Trots dessa problem, så klarade PrU av
detta galant, mycket tack vare nästa års ordförande och vice ordförande. Balen i sig gick utmärkt och mycket
smidigt, tack vare den vitt omspännande hjälpen vi fick av ATs och våra medlemmar. Nobelpristagare lockades till
balen för första gången på flera år. Detta kan ha berott på en bättre etablerad kontakt och samarbete med
Nobelstiftelsen.
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Samarbeten
PrUs samarbeten med olika organ har varit på samma nivå som föregående år. Vi har haft samarbetspubar med
många olika sektioner/utskott vid MF och slutföljt samarbetet med institutionerna på Biomedicum, som vi
arrangerat ”Biomedicum”-pubarna med.
Interna och externa marskalkssittningar
Även detta år har vi hållit en intern marskalkssittning per termin, som hålls av utskottet för alla utskottets
nuvarande, gamla och blivande medlemmar, samt alla som hjälpt oss som tack för allt arbete. Till sommaren hölls
sittningen traditionsenligt på Solvik under PrUs Sommarsolvik-dagar i juni. Till hösten hölls en sittning med
nyårstema. Utöver dessa sittningar har PrU arrangerat fler interna sittningar och arrangemang som tack och för
att öka sammanhållningen. För externa marskalkar, medlemmar i SSCO:s klubbmästarråd, hölls en sittning med
tema ”SL” under hösten.
Programutskottet 2017
2017 har varit ett mycket ansträngande år med ökad verksamhet. Något som i efterhand får ses som en stor
framgång, något som möjliggör för stora framgångar och nyheter 2017.
Det starka engagemanget som finns hos de nya generationerna, tillsammans med den nya styrelsen, gör att PrUs
framtid känns mycket säkert. Förhoppningarna, likt förväntningarna på PrU 2018 är och förblir stora.
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Audionomsektionen
Audionomsektionen har ej inkommit med en verksamhetsberättelse för 2017.
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Arbetsterapeutsektionen, Artemis
Medlemmar
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare, mailansvarig, kassör (HT):
Ordförande för Sveriges arbetsterapeuter:
Vice ordförande:
Facebookansvarig:

Emma Johansson
Elektra Nygren
Daniela Luengo
Ebba Edström
Jasmine Karlsson Ryss
Hodan Eynab
Kimya Kaffashpour
Uyanga Bayambakhorloo
Magdalena Velencei
Midde Björkman Jensen
Dorit Töniste

Möten
Vi har försökt ha möte en till två gånger/månad under året.
Aktivitet 1
Vi har alltid under ett tillfälle den första veckan T1-info där vi informerar om MF, Artemis, Sveriges
arbetsterapeuter mm. Detta hade vi alltså under vårterminen 17 och höstterminen 17. Detta gör vi tillsammans
med studentombudsmannen från Sveriges arbetsterapeuter. Vi ger info om kollo som vi ordnar för alla T1:or. Vi
delar ut en lathund på viktiga datum att hålla reda på kring deras mottagning samt grupper att gå med i på
Facebook.
Aktivitet 2
I samband med att T6 tar examen är vi ifrån styrelsen med på något som vi kallar rosceremoni. Vi delar ut rosor
till de som går ut i arbetslivet. Extra tack ges till de som varit aktiva i Artemis och Sveriges
arbetsterapeutstudenter och eller centralt. Vid detta tillfälle har Artemis under de senaste åren blåst liv i en
gammal tradition som funnits på programmet tidigare nämligen att termin 5 sparkar ut termin 6 med lekar och
sammarbetsövningar.
Aktivitet 3
Vi har under den andra veckan (ibland tredje) haft kollo för T1-orna. Vi har åkt ut till drakudden i våras och
Domarudden i höstas. 1,5 dagar spenderas på stället vi varit på. Syftet är att de nya studenterna ska lära känna
varandra bättre och få en bra sammanhållning i klassen. Detta är också ett bra tillfälle att ställa frågor till de
kursare som har kommit längre i utbildningen.
Aktivitet 4
En gång/månad ordnar Artemis fika tillsammans med lärarna på sektionen och/eller de olika terminerna.
Samtliga terminer på kandidat och masternivå, lärare och utbytesstudenter bjuds in till detta, något som även är
schemalagt. Detta sker under hela året.
Aktivitet 5
I mitten av terminen under våren planerades en paneldebatt med yrkesverksamma arbetsterapeuter under ett
fika-tillfälle. Tanken är att deltagarna i paneldebatten ska inspirera studenterna och berätta om
yrkesverksamheter som arbetsterapeuter kan jobba som är mindre konservativa.
Aktivitet 6
Vi hade under december månad ett julpyssel i samband med fika. Man fick möjlighet att göra julkort, tomtar,
smällkarameller under detta tillfälle. Vi delade ut goodiebags och man kunde göra ett pepparkakshus.
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Aktivitet 7
Vi var med och anordnade en grillkväll med event Flempan. Detta var både under våren och hösten. Vi grillade
korv vid ens tillfället och hamburgare vid andra. Vi hade lekar och kunde prata med andra föreningar och
studenter från andra program. Att komma ihop och få en bättre gemenskap med de andra programmen är syftet
med detta.
Aktivitet 8
Vi var med under luciafikat som Event Flempan ordnade. Det serverades pepparkakor och glögg mm. Som
tidigare skrivet så att detta ett sätt att komma programmen närmre varandra som finns i Flemingsberg.
Slutord för Artemis
Vi tycker året har gått bra. Vi hoppas kunna fortsätta erbjuda på det vi gör. Vi har lite idéer för det kommande året
som vi vill lägga till/förändra till det bättre.
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Biomedicinska Utbildningssektionen, BUS
Biomedicinska Utbildningssektionen har ej inkommit med en verksamhetsberättelse för 2017.
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Biomedicinska Analytikersektionen, BAS
Presidiet
Ordförande
Vice ordförande

Maud Brönnimann
Carla Vestin

Verksamhet
Januari: Styrelsen ändrades eftersom Paulina van Hage, Mikaela Riipa, Simon Dahlberg och Parivash Roudi valde
att lämna sektionen. Olivia Sandström blev ny ordförande, Carl Blomkvist blev ny BASA och Festansvarig. Maud
Brönnimann yrkade att hennes post (Faddergeneral) istället skulle bli en del av BASA. Sekreterarposten
ombildades till en ny post: Kommunikationsansvarig. Denna post intogs av Maud. Posten som
Utbildningsansvarig intogs av Emma Westermark.
Februari: BAS organiserade en pub på alla hjärtans dag. Alla studenter som var medlemmar i OF eller MF
välkomnades. Puben dekorerades i kärlekens tema och snacks serverades.
Mars: Styrelsen träffades och diskuterade BAS framtid och gick igenom ansökningar till nya
styrelsen/representantposterna.
April: BASA och Festansvarig inledde ett samarbete med Flemingsbergs Förenade Studentkårer (FFSK) och
anordnade “Fångarna i Flemingsberg”.
BMA-dagen firades med en pub i OFs publokal i Flemingsberg. Återigen välkomnades samtliga medlemmar i MF
och OF. Puben dekorerades i “BMA” tema och olika sällskapsspel erbjöds.
Maj: I samarbete med FFSK organiserades en grillkväll på Campus Flemingsberg. Korv med bröd såldes (swish
direkt till MF) och SNNC bjöd på fika. SNNC var närvarande för att rekrytera studenter till SNNC.
BAS organiserade en picknick på Campus Solna, det bjöds på lite fika och en tipsrunda. BAS gick live på
Instagram: @bas_bma_sektionen_ki Tanken bakom Instagram kontot var att skapa mera intresse för sektionen
och för studiesociala aktiviteter.
Det hölls ett halvårsmöte och BAS omstrukturerades, se protokoll från mötet. Nyval inför HT genomfördes: Till
nytt presidium valdes Maud Brönnimann (ordförande) och Carla Vestin (Vice ordförande). Vanessa Hallström
valdes till ny Utbildningsansvarig och Emma Westermark till Kommunikationsansvarig, Ny i styrelsen valdes
också Astrid Bergman Sanchez (internationaliseringsansvarig) och Jennifer Ödeen (Ekonomiansvarig). Carl
Blomkvist omvaldes till BASA och Festansvarig. För de övriga representantposterna, se protokoll från mötet.
Under samma möte röstade styrelsen genom en motion om nya mandatperioder (kalender år istället för HT-VT)
samt fördelningen av arbets- och ansvarsuppgifter inom styrelsen. Se protokollet för detaljer.
Studenterna i T6 hade en examenslunch som sponsrades av programmet.
Augusti: Ny styrelse tog officiellt över. De nya studenterna välkomnades av ordförande och vice ordförande
välkomnade två veckor innan kursstart. De nya studenterna önskade en gemensam studentaktivitet innan
kursstart. Med sponsring av IBL (yrkesförbund för BMA) anordnades en pizzakväll, ca 30 studenter deltog.
På terminens första dag hälsades studenterna återigen välkomna av ordförande och BASA/festansvarig. I
anslutning till informationen som gavs om BAS, genomfördes en guidad tur genom campus. Turen avslutades på
gräsmattan vid ANA23, där FFSK höll en studentaktivitet (”Garden Party”), som BAS var med och arrangerade i
samarbetade med FFSK.
Ordförande Maud delgavs information om att MF saknade några dokument; Verksamhetsplanering för 2017 och
Verksamhetsberättelse 2016, vilka skrevs i efterhand av sittande ordförande. Samtliga protokoll som saknades
samlades ihop.
September: Ekonomiansvarig Jennifer Ödeen och Ordförande Maud träffade Skattmästaren och
Förvaltningsutskottet på MF för att få översikt över ekonomin.
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Ordförande och vice ordförande träffade Pontus Dannberg (Vice Ordförande MF) för att prata om kåren och
samarbetet.
För första gången sedan 2012 genomfördes ett kollo i BMA-programmets regi. Kollot ägde rum på Barnens Ö den
15-16 september. Programmet sponsrade stugan och maten. BAS gjorde en vinst på ca 3300 SEK som överfördes
till MF. Kollot var en succé, dock yttrade studenterna ett önskemål om att ha kollot närmare Stockholm i
framtiden. BAS bokade därför Solvik i Värmdö för nästa års kollo, den 1-2 september 2018. Studenter vid T5
yttrade en önskan om ett avslutningskollo, därför bokades Solvik även den 9-10 juni 2018.
Styrelsen höll ett möte via Skype för terminsplanering. Det fastställdes att fysiska möten var att föredra framför
Skype-möten.
Studenter från magisterprogrammet i Diagnostisk cytologi tog kontakt med styrelsen för att de upplevde problem
med sin utbildning. Ordförande tog kontakt med lärarkåren och flera möten hölls. Problemen kunde anses som
åtgärdade i början av november. Studenterna från magisterprogrammet i diagnostisk cytologiprogrammet
återkopplade att de var nöjda med åtgärderna. Presidiet fortsatte att bevaka utvecklingen.
Oktober: BAS höll ett fysiskt möte där alla studenter välkomnades. Eftersom Carl Blomkvist befann sig på en
längre tids utbytesstudier, valde han att avgå från sin post i styrelsen. Rebecca och Filippa van Hage valdes in som
nya BASA och festansvariga i Calles ställe. Dilara Kaya valdes in som ny kommunikationsansvarig, eftersom
Emma Westberg lämnade sin post i september p.g.a. tidsbrist. Azreen Salahuddin genomförde ett uppdrag i
valberedningen hos MF. Carl Blomkvist och Maud Brönnimann valdes som BAS representanter i FUM för det
kommande året. Samtliga representantposter tillsattes vid detta möte, därmed lyckades BAS att tillsätta samtliga
poster. Ekonomiansvarig Jennifer presenterade äskan och efter justering godkändes den av styrelsen.
Ordförande reste tillsammans med Vårdförbundet och IBL till en konferens för biomedicinska analytiker i
Salzburg, Österrike. Bortsett från syftet med konferensen kunde ordförande knyta kontakter med andra BMA
studenter och ansvariga för utbytesstudier vid andra universitet. Kontaktuppgifterna lämnades till
internationaliseringsansvarig, som tillsammans med BIG skulle etablera kontakt med de utländska universiteten i
ett försök om att utöka antal utbytesplatser för BMA-programmet.
November: BAS deltog på MFs öppna hus. Tyvärr kom inga BMA-studenter, men BAS hade möjlighet att skapa
kontakter med övriga organ inom MF.
De nya BASA och festansvariga höll en uppskattad BMA-pub i MFs lokaler i Solna. Ca 25 BMA-studenter kom.
Med eventet genererade BAS en inkomst till MF genom dryckesförsäljning. I framtiden kommer BAS att försöka
ha flera pub-tillfällen i Solna, eftersom alla studenter välkomnas och OF uttryckt att de inte längre vill låna ut sin
publokal till BAS på fredagar.
Vice ordförande och utbildningsansvarig tog kontakt med Vårdförbundet och med samtliga andra BMAutbildande skolor i Sverige för att starta en kampanj, med syfte för att höja BMAarnas status och lönen (liknande
SSK: Inte under 25K). Första mötet med Vårdförbundet ägde rum i Huddinge och många studenter från olika
terminer deltog. Projektet kommer att fortgå nästa år.
BAS-möte ägde rum i MFs lokaler i Huddinge. Ansvaret för magisterprogram i diagnostisk cytologi förlades till
vice ordförande. Studiesociala Kommitteen (SSK) lades ner, eftersom det under ett UN-möte framkommit att de
inte har haft möten de senaste åren.
Det bestämdes att propagering för nyval skulle påbörjas snarast och att valet skulle äga rum i början av
vårterminen, med en överlämningsfas på ca två veckor. Ordförande skapade för detta ändamål mejladressen
bas.valberedning@gmail.com och valreklam spreds på sociala medier. BAS har haft som uppdrag från UN att
skapa ett meritpoängsystem. Eftersom det tog tid med utkastet, hölls det ett separat möte endast gällande
meritpoängsystemet, vart samtliga BMA-studenter uppmanades att delta. Idéer samlades och ordförande kunde
slutföra dokumentet. Dokumentet befinner sig nu i PR (LABMED), för framtida beslut i UN.
Ett utkast till reglementet skrev av ordförande. MF har mottagit reglementet och BAS inväntar beslut.
BAS Handbok färdigställdes och publicerades.
December: Tillsammans med FFSK organiserades en glöggmingel den 6e december. Utöver det organiserades ett
kombinerat ”Secret Santa”- och glöggmingel-evenemang endast för BMA-studenter, som ägde rum den 13
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december. BASA/Festansvariga tog emot “beställningar” mot en liten avgift om 40 SEK från studenter som
önskade presenter till en klasskamrat. Det erbjöds även ett begränsat antal “gratisklappar” som studenter kunde
ge till sina klasskamrater. Många studenter deltog och eventet var mycket uppskattat. Studenterna yttrade önskan
att liknande aktiviteter gärna fick ske oftare.
I november och december testade Kommunikationsansvarig ett nyhetsbrevsutskick till alla studenter på
programmet genom PIM. Meddelandet innehöll bl.a. information om kommande event. Tyvärr “missade” BAS att
ta med en hel del event från MF, eftersom dessa ofta publiceras med mycket kort varsel, som till exempel
Julpuben den 15 december. Annars verkade nyhetsbrevet vara uppskattat.
Slutord
BAS är mycket nöjd med sektionens år. Både strukturen och intresset för studentkåren har ökat enormt,
framförallt under höstterminen. Vi är mycket stolta över hur vi kunde påverka och hjälpa studenterna vid
magisterprogrammet i diagnostisk cytologi, eftersom förändringarna innebar verkliga och påtagbara skillnader i
bl.a. trivsel och studiemiljö. En student vid magisterprogrammet återkopplade till BAS med följande text: “Vad
uppfriskande med så’na människor som ni. Ni har fått mig att undra hur lite jag gör för andra människor. Ni
engagerar er för andra, ni är bäst!” En annan student återkopplade till BAS: “BAS har sedan jag börjat på BMAprogrammet blivit bättre och mer organiserat på sista terminen vilket gläder mig och därför vill jag gärna kunna
bidra med så mycket hjälp som möjligt. Till slut vill jag applådera och tacka för all den insats alla ni i styrelsen, de
olika sektionerna och framförallt ordförande har bidragit med i år!”
Det som vi tar med oss från föregående citat är att intresset bland studenterna att vara delaktiga i BAS ökat, och
att det fortsätter öka om sektionen fungerar och är organiserad. BAS har fått in väldigt många ansökningar inför
nya kalenderåret och det känns mycket tryggt att lämna över sektionen. Många i nuvarande styrelsen börjar
termin 6 till vårterminen 2018, och kommer vara till hands om nya styrelsen behöver hjälp. Carl Blomkvist och
Maud Brönnimann kommer fortsatt att vara aktiva i BAS, eftersom de valdes som FUM representanter.
BIG är fortfarande något BAS måste fortsätta att lägga energi på och utveckla. BAS har fått ett utökat antal platser
i BIG, för att kunna erbjuda internationaliseringsansvarig på BMA-programmet (Maura Heverin) mera stöd.
BAS tror på fortsatt bra studentintresse för sektionen, särskild nu när VG/G systemet togs bort och studenterna
behöver meritpoäng för rangordningstillfällen. BAS ska slutligen också försöka inbringa mera pengar åt MF,
genom att genomföra fler vinstdrivande event som t.ex. pubar, locka folk till sittningar mm.
Avslutningsvis är BAS mycket nöjda med kalenderåret 2017 och hoppas på ett lika gott år 2018.
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Doktorandsektionen, DSA
Executive Summary
The Doctoral Students’ Association (DSA) aims to promote the situation for doctoral students at Karolinska
Institutet (KI) as regards supervision, education, salary, work environment and other important aspects. In
addition to the boards continuous work, many tasks were as previous years conducted through different
workgroups. During the year, two workgroups were active: DSA Pub Events, and Migration issues for
international Students.
Several events were organized during the year. The most notable were the “Medicor/DSA Photocontest” which
was well attended and were very appreciated. Another was the seminar “Academic Freedom and Rights “by
Acedmic Rights Watch covering topics ranging from what rights we have when it comes to academic freedom, how
the new university organization (new public management) is threatening this and what can be done about it.
The DSA board has continuously worked with representation questions and nominated and elected
representatives, thereby maintaining a high degree of representation at boards and committees within KI. In
addition, other collaborations with for instance the Union or DSA equivalents at other universities has been
ongoing. Interestingly, DSA share many issues and challenges with other organizations. This makes it rather easy
to find a common ground and work with others towards the same goals. Although maintaining the communication
requires a lot of efforts and could become challenging, the long run benefits of these collaborations are well worth
it.
During this year DSA established a good relationships with the MF Board, and especially with the MF Presidium,
and work together on the increasing value and quality of a student representation in the central level the same as
at the department level. We have managed to contact almost all student representatives in each department of KI
and invited them to our meetings and encourage them to participate in our social activities.
During this year I can conclude that the interest to the DSA and its activities increased and more people started to
participate the meetings and express their thoughts how to improve the PhD situation at KI and enhance the
social activeness. We managed to bring both sides (KI campus Solna and KI Flemingsberg) to collaborate and
work together and be more involved in the student representation in different boards. This has been possible
thanks to all the doctoral students, both within and outside the board, working alone and together, at late hours,
for the best interest of doctoral students at KI. DSA board meetings has been a true academic forum where free
and autonomous thoughts have been discussed and given the opportunity to grow and flourish. The engagement
and enthusiasm of the board members have kept the meetings alive much longer than scheduled, over and over
again.
Even so, there are still numerous challenges DSA should endeavor to overcome. Maybe the most pressing is the
lack of interest among doctoral students when it comes to getting involved in the student union. Some of this lack
of interest might be overcome by better communication, and the sections web-page for instance has potentials for
a lot of improvements. Another grate challenge, that despite many efforts has remained an issue, is to maintain
contact with and organize all the doctoral student representatives at the departments and doctoral programs. To
be able to take a serious strike against this matter, dedicated human resources are necessary.
Issues arose regarding the DSA funding from FUS, due the discontinuation of the dean decision diverting money
to the DSA budget. This could potentially have led to a severe drop in the DSA budget, however, thanks to a good
collaboration with MF it largely remained the same. Hopefully, this relationship would be maintained in the
future to enable DSA to continue to fund PhD student organized events.
Finally, I have to state that it has been a privilege to serve as the chairman of DSA and get the opportunity to work
with so many excellent individual. It resulted in a great election of professional and enthusiastic people to the new
DSA Board that hopefully will continue to strengthen DSA and improve the PhD student’s life.
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Board Members
During vt17, Simone Setterberg was relieved from her positions as an ordinary board member of DSA as well as
for her position in FUS (see below, student representation). Later, Javad Jafari left his position as DSA treasurer
which was filled instead by Eva Hesselmark, but continued to serve in the board as an ordinary board member.
All the board members are presented below.
Iuliia Savchuk (KBH), Chairperson
Eva Hesselmark (CNS), Vice chairperson/Treasurer
Susanne Neumann (CNS), Secretary
Javad Jafari (LIME), Treasurer/Ordinary board member
Cheng Xu (MMK), Ordinary board member
Leif Karlssson (KBH), Ordinary board member
Zahra Golabkesh (IMM), Ordinary board member
Qiaoli Wang (MMK), Ordinary board member
Nestor Vásques-Bernat (MTC), Ordinary board member
Benedek Bozoky (MTC), Ordinary board member

Board Meetings
The board had in total nine ordinary board meetings (18/1, 21/2, 21/3, 25/4, 23/5, 15/6, 14/9, 17/10, 13/12) and
an Annual General Meeting (9/11) held between 17:30 and 19:30 in the Medicinska Föreningen (MF) Expedition,
Solna.

Doctoral Students’ Ombudsman
The Doctoral Students’ Ombudsman (Doktorandombudsmannen, DO) is a permanent adjunct to the DSA
meetings, and has continuously reported back to the DSA regarding current trends, challenges and issues that
could be of interest for DSA to pursue. These reports are much appreciated and valuable for DSA’s continuous
work to guard doctoral students’ situation at Karolinska Institutet (KI). It should however be noted that the
Doctoral Students’ Ombudsman is under professional secrecy and does not discuss individual cases with any
unauthorized person.

Workgroups
In 2017, five workgroups were active. The workgroups are led by different coordinators and the work is done by
different doctoral students, both within and outside the board.
The workgroups were:

Workgroup for public relations

Workgroup for social activities

Workgroup for KID funding

Workgroup for migration issues for non-eu students

Workgroup for DSA pub orginization
In the sections below, each workgroup is described in regard to management, aims, tasks and activities.
Workgroup for Public Relations
Néstor Vásques-Bernat was elected to head workgroup during 2017.
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Tasks


To increase outreach and visibility of DSA and help to spread information for events and important
happenings at KI and MF.

Activities



Continued last year’s work on DSA Facebook page and DSA Newsletter.
Designed an informative booklet for international students at KI, which will be distributed among KI
departments during 2018.

Workgroup for Social Activities
The workgroup aimed to arrange different social activities for doctoral students. These activities was planned to be
arranged either by DSA or in collaboration with other organization and sections.
Tasks


To organize social events like parties or sport activities.

Activities




The workgroup has also tried to contact the MF Entertainment Committee (Programutskottet, PrU) to
organize Friday PUBs at MF for doctoral students, however not been able to establish a dialogue with
PrU.
Albeit a lot of efforts from different people, no actual event was organized during the year and the
workgroup should continue its work in the coming year.

Workgroup for KID funding
KID-funding is a block grant faculty funds for partial financing of doctoral students at KI. The application process
have been updated and FUS announced KID for 2018.
Tasks


To collect and organize students opinions and experiences and use it as a base to make suggestions for
change and improvements.

Activities


No activities were organized but the issue was discussed within the board.

Workgroup for Migration issues for non-EU students
The Swedish Migration Agency has changed its praxis regarding applications for a new residence permit on other
grounds than in the previous permit. This means that the applicant is not allowed to be in Sweden when the
Migration Agency takes a decision in his/her case. The change took place in May 2017 and applies to all
applications. This new praxis is deemed by DSA to be unacceptable and waste of time and resources for and
ultimately puts affected students, not only PhD’s, in a difficult position. Thus, the board decided to arrenge this
workgroup to work on this. This group was elected during the last meeting and Anna Ilar will head this group
during 2018.
Tasks



To organize meetings and discussions with all involved parties to create awareness of this very important
issue and to investigate possibilities that would ameliorate the application process for affected students.
To contact responsible governmental bodies in order to work for permanent solutions.

Activities



The workgroup was initiated in December and have not had the time to organize much.
One meeting with International staff services representative Ulla Tunkara and Anna-Lena Paulsson of
the faculty office and international relations was organized.
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Workgroup for DSA pub organization
This group was elected to specifically organize DSA PhD pubs in collaboration with the social activites group and
MF Entertainment Committee (Programutskottet, PrU). Leif Karlsson was elected to head the workgroup.
Tasks


To organize DSA PhD Friday pubs.

Activities


The workgroup organized two pubs during vt17. Due to other activities during ht17 PrU were unable to
collaborate and as a consequence no more pubs could be organized during 2017.

Representation
The Senate (Konsistoriet)
Benedek Bozoky has attended Senate meetings and retreats and brought up questions relevant to all students at
KI. He took part of the election process of new vice-chancellor of Karolinska Institute.
The Management Group (Ledningsgruppen)
After one year of exclusion, student representation in the Management Group has been reinstated during 2017
with one position for filled by the Chairperson of DSA. This group was disbanded by the newly elected vicechancellor Ole Petter Otterssen.
Board of Doctoral Education (FUS)
Iuliia Savchuk, Eva Hesselmark, Susanne Neumann, Simone Setterberg represented the doctoral students in FUS.
DO has also been active in FUS. During vt17 Simone Setterberg was relieved of her position which was later filled
by Leif Karlsson.
Board of Research (FS)
Daniel Holl and Benedek Boxoky and Cheng Xu represented the doctoral students in FS.
Other Boards and Committees within KI
Other student representatives in workgroups as decided by FUM:
Under FS/FUS/Vice-Chancellor.
















Doctoral Course and Program committe (kurskomitéen): Iuliia Savchuk
Steering group for Forskar-AT: Ingegerd Öfverholm/Anton Sendel
Steering group for CSTP: Gabrialla Smedfors/Kasra Nikouei
Steering group for KID: Amir Nematollahi Mahani
Dissertation Committee (Disputationskomitéen): Simone Settergberg and Iuliia Savchuk
Steering group and Workgroup for eISP: Leif Karlsson
Heering Committee (Hörandeförsamling): Leif Karlsson, Susanne Neumann, Susanne Queckborner and
Daniel Holl.
KI/SLL Research Council: Cheng Xu.
Pedagogical Prize Committee (Pedagogiska priskommittén): Javad Jafari
The Docent Board (Docenturnämnden): Eva Hesselmark
Council for Equal Treatment (Rådet för lika villkor): Leif Karlsson (elected, but council was disbanded)
The President's Council for Clinical Research and Education (Rektors råd för klinisk forskning och
utbildning): Matilda Liljedahl
International Strategy Committee (Internationella strategigruppen): Qiaoli Wang (ordinary) and
Simone Setterberg (ordinary)
Recruitment Board (Rekryteringsutskottet): Javad Jafari (ordinary) and Simone Setterberg (ordinary,
vt17 only).
Enviromental Council (Miljörådet): Leif Karlssson
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Innovations Council: Zahra Golabkesh
KI Stipend Committee: Eva Hesselmark

Within Medicinska Föreningen:




Medicinska Föreningen Council (FUM): Leif Karlssson (adjungerad), Iuliia Savchuk (adjungerad)
Medicinska Föreningen Board: Iuliia Savchuk
MF Stipend Committee: Leif Karlsson

Other Activities
DSA/MF Medicor Photocontest
The DSA and Medicor Photography Contest was a collaboration between DSA, Medicor magazine and Culture
Committee in Medicinska Föreningen which was spearheaded by Iuliia Savchuk.
The purpose of the contest was to stimulate creativity among students, increase the art representation at KI and
promote and encourage students to take part in cultural and creative activities.
This event was open to all students at Karolinska Institutet, so everyone from KI can participate in the
competition. The only people excluded are the jury and their close relatives or partners. The organizers reserved
their right to exclude or reject any submission that they deem not appropriate for the DMPC.
Three prizes were awarded to the best photographs based on theme, originality, quality, creativity and impact.
Academic Freedom and Rights Seminar
The Academic Rights Watch is an independent organization that aims to defend academic freedom. They make
notice of cases where there are attempts to limit this, as in the case at our institute when an attempt was made to
censor the internet, and sites like 9gag and drug related sites were blocked; and in a case last year when they
critiqued a code of conduct that all KI employees had to sign.
They argue that academic freedom is central for a functioning democracy, but currently it is under threat. One of
the reasons according to them is due to a tendency towards a more centralized governance at the higher education
institutions; what they refer to as new public management.
Benedek Bozoky invited the founders of the Academic Rights Watch to have an evening seminar for PhD students
at KI. They covered topics ranging from what rights we have when it comes to academic freedom, how the new
university organization, new public management, is threatening this and what can be done about it. The event was
funded by DSA, see DSA Funding.
DSA PhD Pubs
A DSA PhD pub workgroup was elected which organized two PhD pubs at MF during the spring term of 2017. The
idea is to provide PhD students with a fun social and reoccurring event and to increase outreach to PhD students
and introduce them to DSA and MF by organizing these popular events. PhD students have otherwise been
missing often in MF in general and this will bring more students into the student association. This workgroup is
aiming to be a permanent addition to DSA’s yearly activities.
PhD Introductory Courses
The PhD Introductory Course is a mandatory event organized by the Board of Doctoral Education (FUS) for all
newly registered doctoral students at KI. This is a good opportunity to inform new students about DSA and MF.
DSA continued to send representatives to these courses. This was also the final year that Ingeborg Van Der Ploeg
organized the course, she was later replaced by Susanne Frykman.
Routines for Dean Decisions
It was previously suggested that the so called dean decisions in FUS should follow the same procedures as dean
decisions in the Board of Higher Education (US), where a student has to take part of all the decisions. It was
decided by the DSA representatives in FUS to elect Eva Hesselmark to pursue this routine.
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Discussions regarding the Swedish Migration office policies
The new praxis by the Swedish migration office implies complications for doctoral students who are third-country
nationals, when changing for example from R&D trainee or family member to doctoral student. You can submit
your application from Sweden and wait until decision making. If the previous residence permit is still valid, you
can travel to a neighbouring country during the course of decision making. In case the previous residence permit
has expired, you have to travel to your home country and wait for a new decision.
DSA find this type of praxis to be unacceptable as it takes time, money and resources that would otherwise be
spent on research and education on this process instead. This ultimately puts affected students in a difficult
position.
Discussions with KI have been initiated regarding this and plans for collaborations with other student unions have
been discussed within the workgroup. There are also plans to contact responsible governmental agencies.
DSA funding
DSA received 70 000 SEK from the Board of Doctoral Research with the aim to distribute money for the initiated
social activities by doctoral students. Social life of the student is an important part of the integration students into
the studying and working environment since it brings students from different research fields, backgrounds, create
an important discussion about the science, and help to develop networking for future collaboration.
The DSA Board assembled some guidelines for the application for the funds and specified the purpose on which
the granted money could be spent.
The Board approved 8 applications for this year. The activities approved were:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Academic Freedom and Rights Seminar
We awarded 8 000 SEK for this activity, check the description in the other activities.
DSA/MF Medicor Photocontest
The Board granted this collaborative work with 10 000 SEK, see in the other activity.
The Neuroscience PhD Ski Conference
It is a very popular activity that would be held 2018, that’s why we granted it with 6 000 SEK this year
with a possibility to increase the amount of needed money in 2018.
The Biomedicum Young Researchers Symposium
We award 15 000 kr for the BYRS 2018. The event takes place in February so we can fund preparation
costs, flyers and posters and gifts for presenters and volunteers.
The Network in Public Health Science for PhD students
We award 6 000 kr for an activity in the network that takes place in 2017. We suggest a reading day, such
as the one described in the suggestion.
Flemingsberg pub
We award 10 000 kr for this activity, according to the proposal.
Table tennis tournament
We awarded 2 000 kr for this activity, according to the proposal.
Booklet and VR proposal from the PR workgroup
We will award 10 000 kr for the booklet for international students. We think the best designer is Elena
Acosta Padrell. The funds are awarded to the PR workgroup of DSA.

Collaborations with other Universities in Stockholm
The DSA chairman and the KTH PhD chapter chairman has been in contact working on increasing the contact and
collaboration of PhD students in the Stockholm region and to organize events together. Hopefully, more evolved
collaborations are to be seen in the future.
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Folkhälsovetenskapliga sektionen, PHS
Medlemmar
Ordförande

Sanna Edwin

Vice ordförande

Salvador Alvarado Lopez

Sekreterare

Joseph Kazibwe

Skattmästare

Yuhan Guo

Communications officer

Claudia Figueras Julian

Event manager

Nikola Mastilovic
Ayodeji Atere

Programrepresentanter

Loes Crielaard
Mihretab Abadom
Kelsi Smith

Övriga styrelsemedlemmar

Isabel Schatz
Ronan McCabe
My Fridell

Möten
Vi har haft totalt 11 möten under 2017. Vi har haft ett möte var 3e till 4e vecka med uppehåll under sommaren
(juni-augusti). Till varje möte har alla studenter under Folkhälsovetenskapssektionen bjudits in, inte enbart valda
medlemmar.
Aktivitet 1: Att göra Folkhälsovetenskapssektionen mer aktiv och synlig för studenterna
Sektionen har varit väldigt inaktiv under flera år med lågt antal personer i styrelsen, få på mötena och lågt intresse
för att skapa aktiviteter. Att förbättra vår synlighet var vårt främsta mål för 2017. Detta har vi gjort genom att
sprida information om event samt hur man kan göra sin röst hörd, både genom mail, sociala medier men främst
genom att styrelsemedlemmar har pratat med sina klasser kontinuerligt. Vi kan se att vi lyckats genom att många
fler kommit till våra möten (från 4 personer/möte under HT2016 till ett genomsnitt på 20,8 personer/möte under
HT 2017) samt på våra event och att fler känner till sektionen än förra året. Exempel på aktiviteter vi haft är
filmkvällar, spelkvällar, knytkalas och besök av en julmarknad. Dessa har också bidragit till att integrera studenter
från de 4 olika programmen på ett lyckat sätt. Valet för styrelse för år 2018 har genomförts med 16 nya
medlemmar i styrelsen.
Aktivitet 2: Introkollot för nya studenter
I årsskiftet 2016/17 delades PN5, som Folkhälsovetenskapssektionen tillhörde, upp. Detta ledde till problem
gällande introkollot som sponsrats av PN5. Vi var i kontakt med de olika institutionerna och programmen under
våren och hösten men tyvärr lyckades vi enbart få med tre av fyra program på att sponsra denna aktivitet. Till
nästa år har vi dock fått alla program att lägga undan pengar för ett introkollo. Kollot i sig var lyckat (ett
frågeformulär sändes ut i efterhand) men ungefär hälften av deltagarna hade velat ha fler aktiviteter. För nästa år
rekommenderas därför att man håller icke-obligatoriska aktiviteter på eftermiddagen för dag 2.
Aktivitet 3: Examensfest
Varje år är det tänkt att andraårsstudenterna ska planera och genomföra en examensfest. Till skillnad från
föregående år lyckades de genomföra det detta år men tyvärr med ett misslyckat utfall gällandes intäkter. Antalet
personer som de trodde skulle komma på festen var långt ifrån antalet som kom och alltför mycket mat och dricka
gavs ut gratis till dem som bjudits med till festen. Festen ledde därför till en stor förlust för sektionen och måste
planeras mycket bättre för nästa år för att undvika att detta upprepas.
Aktivitet 4: Utbildningsfrågor
Våra programrepresentanter har under hela året framfört tips på förbättringar till sina institutioner och
ordförande för sektionen har deltagit i Utbildningsrådet för att framföra större problem. Under hösten har
Hälsoekonomi, policy och management programmet haft problem både med utbildningskvalitén och med
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kommunikationen till deras programansvarig. De har tillsammans med sektionen och med hjälp från MF kunnat
föra detta på tal och har sett än förändring även om uppföljning kommer behövas under 2018.
Slutord för Folkhälsovetenskapssektionen
Det har varit ett växande år för Folkhälsovetenskapssektionen. Vi har lyckats med att bli en mer aktiv sektion med
fler medlemmar och vi känner att de som valts att ta över kommer att bygga på det vi gjort och förbättra sektionen
ännu mer.
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Fysioterapeutsektionen, Fysio
Medlemmar
Ordförande
Vice ordförande
Utbildningssekreterare
Studiesocial-sekreterare
Idrottssekreterare

Elin Frisell
Emilie Olsson
Hanna Rosén
Ebba Troedsson
Frida Svensson

Medlemmar av Fysiosektionens idrottsutskott
Emilie Olsson
Frida Svensson
Sebastian von Stedingk
Hanna Jakobsson
Isabelle Jansson
Mariam Ayyad
Josefin Eriksson
Susanna Ådenfelt
Caroline Gustafsson
Möten
Under året 2017 har Fysiosektionen haft totalt 6 möten. I april infördes ett extrainsatt årsmöte då sektionen för
tillfället inte existerande av olika anledningar. Detta möte har vi inte inräknat i denna berättelse. Med de möten vi
haft är årsmötet i oktober och ett styrelsemöte i november inräknat. Detta möte hölls i närvaro av både den
avgående och tillträdande styrelsen.
Kinesiotejpkurs anordnat av FysioIdrU
I samarbete med Friska spelare anordnade FysioIdru i början av året en kvällskurs i kinesiotejpning. Trycket var
stort och alla 35 platser tog snabbt slut. Även lärare, elever från andra skolor och tidigare elever hörde av sig och
var intresserade, men studenter på fysioterapeutprogrammet prioriterades. Vi fick låna KIs metodik-salar i
Flemingsberg och allt blev väldigt lyckat.
Terminskampen anordnat av FysioIdrU
En tradition som i år gjordes i ny tappning. Tidigare har ett lag från varje termin mött varandra i innebandy men i
år valde vi inomhusfotboll efter att ha gjort en undersökning om vilken sport studenterna helst ville tävla i. Detta
ledde till ett högt deltagarantal. Efter en jämn final var det T1:orna som vann och erhöll ett pris i form av ett stort
påskägg. Vid sidan om bjöds det på fika.
Terminsavslutning anordnat av Fysiostyrelsen och FysioIdrU
I den tidigare genomförda undersökningen angående olika idrotter så visade det sig att volleyboll även var
populärt. Därför anordnade Fysioidru en volleybollturnering på utomhusplanen på campus Solna under den sista
dagen på terminen. Därefter grillades det korv med bröd som fysiostyrelsen bjöd på. Deltagarantalet var lågt, men
de som väl kom sa att dom hade det jättebra!
Styrelsens besök på Fysiokollot
Den 1a september besökte styrelsens ordförande och studiesocial-sekreterare Fysiokollot för de nya T1:orna för
HT17. Detta för att kunna presentera styrelsen och vad styrelsen gör, välkomna de nya studenterna till KI och
berätta lite om vad de har framför sig och vad de kan se fram emot. Mötet var väldigt lyckat och hoppet är att vi
kan göra detta till en tradition i syfte till att skapa en levande fysioterapeutsektion med starkt engagemang från
studenterna.
Mottagningsaktiviteter tillsammans med Flemingsbergsrådet
Under mottagningen var Fysiosektionen med och anordnade en välkomstdag i Flemingsberg samt ett pendelrace.
På välkomstdagen bidrog Fysiosektionen med förberedelser, grilltillbehör samt personal som stod vid grillen
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under kvällen. Under pendelracet var vi med i förberedelserna samt genom att anordna stationer och hålla koll på
lagen under själva racet.
ENPHE - Konferens på Island
Två av styrelsens medlemmar fick i september chansen att följa med programdirektor Malin Nygren-Bonnier och
några lärare till Reykjavik för att medverka i en europeisk konferens för fysioterapeuter. Konferensen hålls årligen
och detta år av värdlandet Island. Konferensen pågick under några dagar och studentrepresentanterna fick
tillfället att lyssna på internationellt ledande fysioterapeuter och forskare och vara med i seminarier och
workshops där det diskuterades viktiga ämnen inom dagens och framtidens problem och möjligheter. De var
väldigt tacksamma att få chansen att vara med på resan och hoppas att få fortsätta medverka på sådana resor och
rapportera tillbaka till studenterna med det senaste inom vår verksamhet.
Styrelsemöte med programdirektorn
Under höstterminen hade styrelsen ett möte där programdirektorn Malin Nygren-Bonnier medverkade. Det var
ett väldigt lyckat möte där både Malin och vi studenter kom med tankar och idéer kring nya planer inför
kommande skolår där vi vill förbättra kommunikationen mellan lärare och studenter.
Lidingöloppet i samarbete med FysioIdru
Under Lidingöloppet 23 september var nio studenter från fysioterapeutprogrammet med och hjälpte till under
loppet. Det som dessa studenter gjorde var att stå längs banan och hjälpa de löpande med diverse problem som
kan dyka upp under ett sådant lopp. Det var en rolig tillställning där studenterna genast fick sätta sina praktiska
färdigheter på prov!
Årsmöte med mat och pubhäng
Årsmötet hölls i oktober där den nya styrelsen valdes in. Med tanke på styrelsens korta tid vid posterna och
förhållandevis orutinerade medlemmar fick vi stöd av MF:s vice ordförande Pontus Dannberg som stöttade i de
praktiska delarna av mötet. Årsmötet hölls i en avslappnad form och det serverades pizza och dricka till alla
medverkande. Mötet avslutades på bästa tänkbara vis eftersom alla poster i styrelsen blev tillsatta, mycket tack
vare uppslutningen av T1:or som var intresserade att lära sig och engagera sig! På årsmötet valdes också två
sektionsrepresentanter till Fullmäktige och ytterligare två studenter till utskott under Programrådet NVS.
Fysioterapi 2017
I slutet på oktober hölls konferensen Fysioterapi 2017 för alla landets fysioterapeuter på Waterfront i Stockholm.
Där fick två studenter från styrelsen vara med och uppleva föreläsningar, workshops, posterutställning och en
fullproppad mässa med det nyaste på marknaden. Detta var en unik chans att få träffa ledande forskare och
kliniker och få lära sig mer om aktuella ämnen inom fysioterapi!
Sociala medier och kommunikation
Sektionen har förnyat sig och uppdaterat många av de sociala kanaler som används för att informera och nå ut till
studenterna. Bland annat är de aktuella styrelsemedlemmarna administratörer för Facebookgruppen
Fysioterapeutsektionen vid KI. Det har dessutom skapats en ny sida där styrelsen exempelvis kan posta viktig info
eller skapa evenemang som sektionen är med och anordnar tillsammans med andra sektioner. Förutom det har
det anordnats en tävling för att skapa en ny logga åt sektionen. Tävlingen avgjordes under årsmötet där de som
närvarade fick vara med och rösta fram det vinnande bidraget. Vinnaren fick ett presentkort på Stories i
Flemingsberg och loggan finns nu på sidan Fysioterapeutsektionen KI. Till sist har det etablerats nya mailadresser
till Fysiosektionens styrelse, FysioIdru och kollogrupp.
Medverkan i öppet hus på MF i Solna
I slutet av november hölls ett öppet hus där Medicinska Föreningen öppnade upp portarna till lokalerna i Campus
Solna. Fysiosektionen medverkade genom att få ett rum tilldelat där det bjöds på fika och rolig aktivitet i form av
Twister-spel. Det var en bra satsning för att kunna visa upp sektionen ytterligare, dock så var uppslutningen inte
så bra som vi hoppats på. Kanske kan det bli bättre och bättre med tanke på att det var ett nytt koncept även för
MF!
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Slutord för Fysiosektionen
Sammanfattningsvis har sektionen åstadkommit mycket med den lilla verksamhet som fanns att tillgå under året.
Det får has i åtanke att styrelsen blev på nytt-startad och målet är att sakta men säkert kunna bygga upp sektionen
igen genom att skapa nya traditioner och värva fler engagerade studenter som vill bidra till att bibehålla den höga
kvalitet som fysioterapeutbilningen på KI har. Vi har även etablerat ett gott samarbete med andra sektioner vid
Campus Flemingsberg som vi hoppas kan arrangera lyckade events tillsammans med. Vi ser fram emot 2018 och
alla dess utmaningar och upplevelser!
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Logopedsektionen, LoS
Logopedsektionen har inte inkommit med en verksamhetsberättelse för 2017.
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Läkarsektionen, LS
Läkarsektionen representerar samtliga läkarstudenter på Karolinska Institutet (KI) via ett 50-tal aktiva
studentrepresentanter i kollegier, kommittéer och arbetsgrupper. Vi arbetar tillsammans med läkarprogrammet
för att ständigt förbättra och vidareutveckla läkarutbildningen. Vår verksamhet är starkt beroende av ett genuint
ideellt engagemang från våra studentrepresentanter. Studentrepresentanterna fungerar som en länk mellan
programmet och läkarstudenterna. De för fram studenternas åsikter i utbildningsfrågor och återkopplar viktiga
beslut och förändringar till läkarstudenterna. På så sätt bidrar på så sätt till studentrepresentanterna till det
kvalitetsförbättrande arbete som bedrivs inom sektionen.
Styrelsens sammansättning
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Övriga ledamöter

Ida Lagerström
Soran Rabin Bozorg
Sissela Sjögren
Awad Smew
Maria Belikova
David Björklund
Caroline Schagerholm
Nicole Laszlo
Adele Kastensson

Möten
Läkarsektionen har under 2017 haft sex sektionsmöten (tre per termin) samt tio styrelsemöten.
Introduktionsverksamhet
Under 2015 uppkom först frågan om introduktionsinternatet på läkarprogrammet. Utbildningsstyrelsen
genomförde sedan en översyn av introduktionsinternaten på samtliga program på KI. Denna översyn ledde sedan
till ett omfattande arbete inom US med att ta fram riktlinjer och regler för hur ett introduktionsinternat ska
bedrivas. Programdirektor Riitta Möller har sedan den ursprungliga översynen varit för att avveckla
introduktionsinternatet på läkarprogrammet. Under 2017 aktualiserades frågan återigen och
studentrepresentanterna i programnämnden (PN) blev informerade om att frågan om internatets framtid skulle
beslutas inom kort. Detta motsatte sig sektionen och arbetet med att förhindra att internatet avvecklas tog sin
början. Läkarsektionen har genomfört detta arbete tillsammans med MFs presidium. Framförallt utmynnade
detta samarbete i en skrivelse till Utbildningsstyrelsen (US) där brister i förfarandet från programmets håll
framhölls. Bland annat lyfte vi fram den utbredda bristen av underlag, såväl ekonomiska samt i form av
diskussion och beslut i PN om internatets framtid. Vi fick gehör för denna skrivelse och programmet tillsatte en ny
arbetsgrupp för att utveckla ett förslag till introduktionsinternatet. Läkarsektionen har varit representerad med
två studentrepresentanter i detta arbete som än idag inte nått sitt slut.
Studenter i Forskning (SiF)
Studenter i Forskning är ett koncept som är väletablerat på flera orter i Sverige och erbjuder en enkel väg in till
forskning för bland annat läkarstudenter. Konceptet fanns ej i Stockholm och ett mål för Läkarsektionen under
verksamhetsåret var att starta SiF på KI. Arbetet har utförts i en arbetsgrupp, tillika SiFs styrelse. Under hösten
2017 höll SiF sin första föreläsning om sommarforskning. SiF har även upprättat en handledarlista med
tillgängliga projekt och handledare som kan tänka sig ta emot en student. Intresset var stort, även från andra
studentkategorier. Som ett resultat av detta beslutades att SiF skulle skiljas från Läkarsektionen, för att istället
falla under MF centralt. Detta för att vara tillgängligt för samtliga studentkategorier på KI. Vi är mycket stolta
över att under kort tid etablerat SiF i Stockholm och glada över det gehör som initiativet fått, både bland studenter
och på KI.
Studentrepresentation
Studentrepresentationen är grundbulten i sektionens arbete med utbildningsfrågor. Under verksamhetsåret har vi
genomfört ett gediget arbete med att systematisera studentrepresentationen i många avseenden. Vi har upprättat
en mall för hur utlysning av nya studentrepresentanter ska gå till, upprättat styrdokument för denna process samt
genomfört en första sökomgång enligt vårt nya system. Det nya systemet inkluderar 1 utlysning per termin med
samtliga vakanta poster, bättre överlappning av studentrepresentanter i övergångar mellan ”gamla” och ”nya”
samt uppföljande studentrepresentantutbildning. Denna utbildning genomförs således 1 gång per termin med
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syfte att ge studentrepresentanterna en god introduktion till sitt uppdrag. Arbetet med ”Guide till att vara
studentrepresentant” initierades under 2016 och under 2017 stod guiden färdig att användas. I guiden har vi
bland annat upprättat närvarokrav samt formaliserat hur arbetet går till i kollegier/kommittéer/arbetsgrupper.
Guiden ska fungera som information till studentrepresentanter som söker ny post, men givetvis också som ett
stöd till nuvarande representanter. Intresset för att vara studentrepresentant har ständigt ökat och urval sker på
styrelsemöte efter ansökans slut. Det är mycket lovande för sektionens framtid att intresset för posterna fortsätter
att vara stadigt högt.
Kommunikation/marknadsföring
En stor utmaning som sektionen möter är att nå ut till samtliga 1700 läkarstudenter och informera om vår
verksamhet. Under året har vi lanserat vår nya hemsida för att enklare kunna uppdatera studenterna om oss.
Denna har fungerat mycket bra, men förbättringsområden finns fortfarande i form av kontinuerliga
uppdateringar. Vi har även använt sociala medier för detta ändamål. För att informera läkarstudenterna genomför
vi varje termin 3 stycken informationstillfällen för termin 1,2 och 5. Dessa var mycket lyckade under 2017. Vi har
även deltagit vid informationspuben som hålls under vecka 1 varje termin.
Samarbeten
Under året har sektionen initierat ett samarbete med SYLF Stockholm med syfte att uppdatera oss om varandras
verksamheter och utröna hur vi kan samarbeta i gemensamma frågor. Under 2017 har fokus mestadels legat på
mötesnärvaro, men förhoppningen är att utveckla detta framöver. Likt tidigare år har vi deltagit på
Ordförandekonventet för Medicinstuderande i Sverige (OMSiS). Vi arrangerade även själva ett OMSiS-möte i
Stockholm. Arbetet med remissvar för den nya bastjänstgöringen (BT) initierades under 2017 och ämnas slutföras
under 2018 i OMSiS regi.
Arbetsgruppen för kurswebbar
Arbetsgruppen för kurswebbar initierades under 2016 och genomförde då en enkätstudie om kurswebbarna på
läkarprogrammet på KI. Under 2017 fortskred detta arbete och gruppen genomförde en pilotomgång på kursen
medicinsk vetenskaplig metodologi på termin 5. Denna fick mycket god respons från studenterna. Målet är att
implementera denna mall i det nya systemet Canvas som är planerat för implementering på KI under 2018. Vi har
goda förhoppningar om detta och tät kontakt med nyckelpersoner på KI som genomför detta arbete.
AMEE i Helsingfors
Läkarsektionen deltog vid konferensen för medicinsk pedagogik AMEE i Helsingfors under augusti månad. Under
konferensen presenterade arbetsgruppen för kurswebbar en poster om enkätstudien om kurswebbarnas innehåll
och utformning. Dessutom arrangerade vi en middag tillsammans med programmet där vi träffade representanter
från programmet och hade trevligt tillsammans.
Upptakten och Hälsa i samhälle och miljö (HSM)
Sektionen har deltagit i en extrainsatt arbetsgrupp för den nya kursplanen för Upptakten 6hp som går på termin 1.
Vi har genom detta arbete representerat studenternas åsikter kring studietakt, innehållit och kursens utformning.
Den nya kursplanen ska beslutas i PN under början av 2018. Kursen HSM på termin 11 är den kurs som får sämst
betyg av studenterna på läkarprogrammet. Kursen genomför nu ett omfattande förbättringsarbete där vi deltagit
för att föra studenternas talan.
Ny obligatorisk kurs i akutmedicin
Läkarprogrammet har beslutat att införa en ny kurs i akutmedicin med placering under SVK-perioden på termin
10. Kursen ska utformas som SVK med några valbara alternativ inom ämnet akutsjukvård. Denna kurs ersätter
SVK i barnmedicin och gynekologi. Vi har arbetat med frågan i en arbetsgrupp som tillsattes av PN. Beslut kring
kursplaner sker under 2018 och implementering av de nya kurserna är planerat till VT19. Vi fortsätter arbeta med
frågan och framför allt med att bevaka vad som sker med akutsjukvårdskurserna som finns på termin 11 och som
troligtvis kommer att utgå för studenter som läster termin 11 under VT19.
Tillträdeskrav, avveckling av snabbrättning och dispenser
Läkarprogrammet har haft ett ökande antal studenter som söker dispens och antalet dispensärenden nådde sin
topp under 2017. Den s.k. ”snabbrättningen” som tillämpats för att studenterna ska kunna påbörja
nästkommande termin avvecklades då den inte ansågs vara rättssäker och innebar en alltför stor administrativ
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börda för kursledningen när antalet studenter som krävde snabbrättning ökade. Till följd av detta minskade
antalet tillfällen studenten kan skriva tentamina innan spärr p.g.a. tillträdeskrav mellan terminer. Inom sektionen
var vi emot detta då det innebar en orättvis fördelning av antalet tentaminatillfällen beroende på om studenten
påbörjade utbildningen på våren eller på hösten. Vi föreslog istället via en skrivelse till PN ett extrainsatt
tentamenstillfälle i november som skulle möjliggöra att samtliga studenter fick tre tentaminatillfällen innan spärr.
Förslaget röstades ned i PN med motivering att det innebär ett för stod administrativ börda för kursledningen. Vi
arbetade då för att kurserna skulle erbjuda extrainsatta tentaminatillfällen i en övergångsperiod, vilket också
genomförts på termin 1 och 2. Termin 1 har dessutom fått dispens för att tillämpa en typ av ”prioriterad rättning”.
Sektionen har tidigare föreslagit skärpta tillträdeskrav till programmet, något som även genomförts på exempelvis
termin 7.
Förändrad mötesstruktur på sektionsmöten
Sektionsmöten är sektionsstyrelsen chans att diskutera aktuella utbildningsfrågor med samtliga läkarstudenter.
Tidigare har en stor del av mötestiden varit avsatt för att rapportera aktuella diskussioner i
kollegier/kommittéer/arbetsgrupper, men under 2017 har vi genomfört flera förändringar för att möjliggöra
diskussion. Bland annat genomförde vi ett sektionsmöte med fokus på ”Me too”-kampanjen där vi bjöd in lärare
och representanter från programmet för att diskutera hur vi som studenter ska förhålla oss till en problematik
som kampanjen syftade att belysa. Detta var ett mycket lyckat möte och vi tar med oss erfarenheten till nästa
verksamhetsår. Vi har även avsatt tid till workshop där vi delade in mötesdeltagarna i grupper tillsammans med
en ”gruppledare” från styrelsen. Även detta var ett mycket bra upplägg som möjliggjorde diskussion och insamling
av åsikter.
Antagningsformer
Då det uppmärksammades att studenter fuskat sig till en plats på läkarprogrammet via högskoleprovet
uppdagades diskussionen om antagningsformer. I denna diskussion framkom att programmet eventuellt hade
planer på att avveckla PIL-antagningen. Detta motsatte sektionen sig och formulerade detta i en skrivelse till PN.
Vi poängterade bland annat brist av underlag. Programmet har nu tillsatt en översyn av PIL-antagningen som ska
utröna syftet med antagningsformen och om detta syfte uppfylls. Vi bevakar frågan vidare.
Nya 6-åriga läkarutbildningen
Under hösten 2017 arrangerade läkarprogrammet en två dagars workshop på Vår Gård i Saltsjöbaden.
Läkarsektionen deltog med två studentrepresentanter. Det var intensiva dagar där vi försökte framhålla
studentsynpunkter i många avseenden. Det var mycket inspirerande att försöka se utbildningen i ett nytt
perspektiv, utan vårt nuvarande curriculum som ram. Det nya 6-åriga läkarprogrammet kommer att sätta
förmågan till nytänkande på prov - inte bara för programmet utan också för oss inom sektionen.
Slutord för Läkarsektionen
Studentrepresentationen och formaliseringen av arbetet med utbildningsbevakningen har varit i fokus under året.
Ett grundligt, gediget arbete har genomförts och det kommer att ligga till grund för sektionen framgent. Det har
varit ett mycket intensivt år - mycket på grund av frågan om introduktionsinternatet men även på grund av
avveckling av snabbrättning som påverkade många läkarstudenter som tvingades till studieuppehåll.
Introduktionsinternatet är en fråga som berör läkarstudenterna och som vi varit måna om att driva hårt gentemot
programmet. Under 2018 väntar många frågor som rör vår utbildning och som vi kommer att vara insatta i. Bland
annat väntar frågan om det nya 6-åriga läkarprogrammet och hur KI ska implementera detta på bästa sätt. Vi ser
fram emot ett nytt år i utbildningsfrågornas anda!
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Optikersektionen, Kaustika
Sektionsmöten
Kaustikas nya termin började ett årsmöte 2017-01-16, i Kaustikas lokaler på St. Eriks Ögonsjukhus. Då den nya
styrelsen skulle röstas fram och det resulterade i att Emma Stridh T4 satt kvar som ordförande, och Anna Falk T4
som Vice ordförande. Jack Granlund T2 och Carl Munther T4 valdes som eventansvariga. Rebecka Svensson T4
satt kvar som sekreterare och ekonomiansvarig. Tom Augustsson T2 blev invald som vice sekreterare. Keiko Palm
T2 tog över som Irisansvarig. Gunnar Elias Lundqvist T4 fortsatte som fikaansvarig och rollen som
mottagningsgeneral delades av samtliga.
Så som målet var redan 2015 har vi fortsatt informera alla studenter om att det är viktigt att vara med i
Medicinska Föreningen. Genom att vara medlem i Medicinska Föreningen kommer Kaustika att drivas framåt och
alla informeras om vad Medicinska Föreningen innebär och vad de erbjuder/driver för studentfrågor. Om man ej
är medlem i Medicinska Föreningen har man inte rätt till att använda mikrovågsugnar, bestick och dylikt i
Kaustikas lunchrum då detta är material som har äskats från Medicinska föreningen.
Aktiviteter vårterminen 2017









16/1 – 2017 Kaustikamöte
13/3 – 2017 Kaustikamöte
10/3 – 2017 Avslöjande av tema för examensceremonin i form av mexicopub
13/3 – 2017 Kaustikamöte
8/5 - 2017 Terminens sista kaustikamöte.
19/5 - 2017 Examensceremoni för alla T6:or, genom sponsring kunde lokal bokas och trerätters middag
serveras. Alla var välkomna att fira de nya optikernas examen. Pris och blommor delades ut till de
studenter som utmärkt sig och engagerat sig mer än de anda för Kaustika. Studenterna som tilldelades
detta var Mirza Karamovic, Sandra Hedlund, Rose-Marie Mårtensson och Julia Wide.
2/6 – 2017 Bartömning i Kaustikas pub

Introduktion av nya optikerstudenter höstterminen 2017
Höstterminen började redan den 24/8 för de engagerade studenterna som ställt upp att välkomna de nya
optikerstudenterna till skolan. Ettorna bjöds på en introduktion av lärarna, Kaustikas styrelse presenterades
innan de togs på en busstur till Karolinska Institutet i Solna och Kungliga Tekniska Högskolan där fysikkurserna
hålls till. Det var även denna dag då den årliga Optikerkampen sattes igång, ettorna delades in i lag och de
kommande veckorna fick de tävla mot varandra i olika aktiviteter och samla poäng till Optikerkollot på Solvik. På
Solvik avgjordes allt och Kaustikas egen pokal lämnades vidare från förra årets vinnare till de nya ettorna som
ihärdigt kämpat för att vinna denna pokal.
Aktiviteter höstterminen 2017










24/8 - 17/9 Mottagningsveckor
9/9 Optikerkollo på Solvik
25/9 Kaustikamöte
27/10 - Halloweenpub
31/10 Synologen mingel och presentation
27/11 Kaustikamöte
28/11 Synoptikmingel och presentation
5/12 Specsaverspresentation och mingel
15/12 Julpub

Med vänliga hälsningar,
Optikersektionen Kaustika
Ordförande Emma Stridh
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Psykologsektionen, PsyKI
Medlemmar
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Psykklubberiansvarig
Utbildningssekreterare

Malena Reventlid
Jonathan Nelson
Greta Wester
Sofia Heynes
Alexander Carlson
Pinja Ruuhinen

Alla studenter på psykologprogrammet vid KI.
Möten
PsyKI:s styrelse har kallat till sektionsmöten som är öppna för alla psykologstudenter cirka en gång i månaden.
Under 2017 har sammanlagt 8 sektionsmöten hållits, varav ett årsmöte. På mötena har PsyKI:s verksamhet
planerats och utbildningsfrågor har diskuterats. Studentrepresentanter har också rapporterat från FuM,
Utbildningsnämnden, Programrådet, MF:s utbildningsråd, Psykologprogrammets Internationella Kommitté
(PINK) samt Psykologförbundets regionala styrelse RFS (tidigare Studeranderådet under Psykologförbundet).
Information
All viktig information som kallelse till sektionsmötena och inbjudningar till olika aktiviteter och evenemang har
gått ut via mejl till alla psykologstudenter, där de inbjuds till Facebookevenemang för möten och aktiviteter. I
vissa fall har även jobbannonser som varit relevanta för psykologstudenter skickats ut via mejl. Aktiviteten i
PsyKI:s Facebookgrupp har, liksom tidigare år, varit hög där studenter bjuder in till olika event, ställer frågor till
äldre- och yngrekursare och tipsar varandra om intressanta artiklar och jobbannonser.
Studentrepresentation
PsyKI har under året haft representanter i ett flertal KI- och MF-organ, exempelvis Ordföranderådet,
Utbildningsrådet, Programnämnden, FuM, Valberedningen, Psykologförbundets regionala styrelse samt
ambassadörer för den årliga psykologstudentkongressen PS. PsyKI har även representerats på nobelfesten i
fanborgen
Utbildningsfrågor
De utbildningsfrågor som har arbetats med under året syftar till att öka kunskapen om vår studentombudsman
och dess arbete, då kunskapen om denne upplevs som låg på psykologprogrammet. Vi har även arbetat för att öka
mängden besvarade kursenkäter, bland annat genom att tillsammans med lärarkåren utlysa en tävling där den
årskursen med flest besvarade enkäter på en termin vann ett hemligt pris. Vidare har vi arbetat för att ändra det
system för hur våra praktikplatser fördelas, från dagens lottning till ett mer passande system.
Introduktion av nya studenter
De nya psykologstudenterna har under hösten haft god kontakt med äldrekursare och faddrar som består av
studenter ur termin 3. Greta, som var mottagningsansvarig, skrev ihop ett välkomstbrev till de nya studenterna
där de välkomnades till programmet och skolan. Hon skapade en sedvanlig klassgrupp på Facebook där alla
nyantagna uppmanades att gå med i. I denna grupp fanns aktiva faddrar som svarat på diverse frågor som dykt
upp, samt gett tips och råd om allehanda studierelaterade saker. Faddrarna har dessutom under terminen varit
aktiva genom att bjuda på tentafika inför T1:ornas första tentamen mm.
Aktiviteter som PsyKI stod för under mottagningen av nya Psykologstudenter var bland annat att vara med och
ansvara för ett mingel och frågestund i samband med Upptakten (en dag som äger rum en vecka innan
terminsstart där programdirektören hälsar studenterna välkomna) samt en heldag med lekar och sittningar för att
T1:orna skulle få chansen att lära känna varandra. Under dagens första halva vistades studenterna i Hagaparken
där lekar, tävlingar och poängjakter hölls. Sedan gick de gemensamt till Medicinska Föreningens lokaler för en
sittning. Både under och efter heldagen var den positiva responsen stor och T1:orna bildade starka band till
varandra, och till oss faddrar.
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Sittningar och pubar
Den traditionsenliga avslutningssittningen för studenter i termin 10 (Slutsessionen) arrangerades av en grupp
studenter från T6 och T8 och ägde rum i MF:s gasque den 30 maj 2017. Studenter från T10 och lärare bjöds in till
middag och fest och övriga psykologstudenter bjöds in till ett eftersläpp. Kvällen blev mycket lyckad och
uppskattad av såväl studenter som lärare. Vidare har det under året bjudits in till specifika psykologpubar på
PrU:s fredagspubar. Dessa har varit mycket omtyckta och ökat umgänget mellan terminer.
Andra studiesociala och professionsrelaterade aktiviteter
PsyKI har under 2017 inlett ett samarbete med Klimatföreningen på Karolinska Institutet. Vi har inlett samarbetet
med att samarrangera en pysseldag, där studenter uppmanats att göra presentkort på tjänster och upplevelser
istället för att köpa presenter till sina nära och kära i juletid.
Slutord för PsyKI
PsyKIs verksamhet under det gånga året har varit i stort sätt lik den föregående år. De evenemang som varit
planerade har genomförts. Inför kommande år har vi inlett ett samarbete med Klimatföreningen som vi ser
mycket fram emot att utveckla under 2018.
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Sjuksköterskesektionen, SSEK
Medlemmar
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Marknadsföringsansvarig
Ekonomiansvarig
Huvudledamot i Festis
Studiesociala kommittén
VINK
Programrådet
UN NVS
Projektledare KOLLO VT 17
Projektledare KOLLO HT 17
Valkommittén
Festutskottet

Festutskottet tillskott HT17

Angelica Carlsson
Jonas Westerlund
Cheva Granholm
Ellinor Morsing
Ellen Johansson
Adina Gustafsson
Jonas Westerlund
Susanne Dahlbom
Anna Carlman
Agnes Rehn
Klara Arvidsson
Cheva Granholm
My Andresen
My Andresen
Klara Arvidsson
Klara Arvidsson
Olivia Agebro
Jonas Westerlund
Adina Gustafsson
Karin Karlsson
Klara Arvidsson
Ida Lindholm
Elin Rubensson
Isabelle Nylén
Kristina Agholme
Hannah Lou
Isabel Pettersson
Felicia Ögrim
Julia Augustsson
Josefine Andersson

Terminsrepresentanter
T1 VT17
T2 VT17
T3 VT17
T4 VT17
T5 VT17

Lina Allard, Susanna Dahlbom
Jonas Westerlund, Julia Arenas Saltó
Elin Rubensson, Klara Arvidsson
Milo Bescher, Angelica Carlsson
Karin Karlsson

Möten
Under 2017 hade SSEK fem sektionsmöten, antingen klockan 12.00–13.00 eller 16.00–17.30 för att öka chansen
till ett stort engagemang hos medlemmarna. Svårigheterna under året har varit att finna tider och datum som
passar samtliga medlemmar då en stor del av utbildningen infinner sig på en VFU-plats som ofta krockar med
varandra. SSEK försökte varva lunchmöten med kvällsmöten så att alla haft en chans att medverka på ett möte.
Festutskottet
SSEKs största utskott är Festutskottet med 12 medlemmar under året, som anordnat evenemang i syfte att öka
uppslutningen och sammanhållningen mellan studenterna på KI. Deras mål har varit att anordna ett evenemang
en gång varje månad, vilket de har hållit till viss del. Festutskottets största evenemang var en ’Spring Break’sittning, främst tillägnat sjuksköterskestudenter, men även andra vänner och bekanta var inbjudna. Sittningen var
ett lyckat event och sporrade medlemmarna till att skapa ett större evenemang 2018. Utöver sittningen har det
förekommit bland annat bowlingkvällar, ytterst lyckade pubrundor och biljardspel.
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Logga
I början av 2017 satsade SSEK på att färdigställa en logga för att kunna synas och marknadsföras på event. Denna
logga skickades som prototyp till en grafisk designer som gjorde loggan lämplig för att tryckas på tröjor och
liknande. Detta gjordes även och 25 tröjor trycktes inför höstterminen. Dessa kunde initialt lånas inför event
såsom Infopuben och liknande och har i slutet av året uppkommit till försäljning för 120 kronor styck, vilket
många medlemmar uppskattade.
Marknadsföring
Under 2017 startades även ett Instagram-konto i syfte att synas och uppdatera medlemmar om vad som sker i
sektionen. Målet är att uppdateringen ska öka under 2018 då det är positivt att synas i sociala medier så att
medlemmar blir påminda om SSEK. Detsamma gäller uppstarten av en Facebook-sida där event från Festis och
MF delats och kallelser samt protokoll för möten lagts upp. Vi tror att detta kan öka närvaron vid event som SSEK
och MF håller i för att visa upp att sjuksköterskor är en del av KI och dess studentliv. Denna marknadsföring har
då ökat uppslutningen på exempelvis Infopuben och Open House som MF arrangerat.
Till sist har även ett infobrev uppdagats där information om framtida event, uppmaningar från programdirektorn
och diverse aktiviteter inom SSEK beskrivits med en glimt av humor i syfte att reducera känslan av allvar och
ansvar som en sektion kan upplevas innehålla, så att fler vågat söka sig till SSEKs möten och event. Detta infobrev
har kommit ut i form av mail till studenters studentmail samt i form av PIM på pingpong så att de inte missas.
Dessa har även innefattat specialistsjuksköterskor för att uppmärksamma de på att även dem tillhör SSEK.
Slutord från SSEKs styrelse 2017
2017 började i en uppförsbacke för styrelsen och SSEK i helhet då ingen i styrelsen fått någon överlämning eller
introduktion kring hur sektionen bör föras framåt. Därmed har styrelsen fått testa sig fram och utvecklas under
tiden. SSEK stannade av en stund då förra ordföranden inte delgav sina uppgifter eller sysslor under 2016 vilket
gjorde att sektionen fick åter igen starta från noll. Styrelsen känner sig dock stolta över att det nu är en bättre
uppslutning på möten med ett ökat engagemang där diverse poster inom både sektionen och MF har fyllts i hög
grad av olika individer för att minska risken för stress och därmed risken för minskat engagemang. Idag har SSEK
blivit mer organiserat med en bättre struktur som fungerat för året och lyckan har varit total över att en helt ny
styrelse kunnat väljas in, då hela styrelsen tar examen. Styrelsen har mål och en vision som kunnat lämnas över
till den nya styrelsen i form av en ordentlig överlämning i slutet på november, med en lång överlappningsperiod
för att den nya styrelsen kunnat känna sig bekväma med att ställa frågor och testa sig på vad posterna innebär
innan de träder i full kraft. Styrelsen från 2017 hoppas att SSEK fortsätter och växa och känner ett stort förtroende
för de nyinvalda. 2018 kommer att bli ett bra år för sektionen!
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