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Styrelsen
Styrelsen består av
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Ledamöter:
Leif Karlsson
Karin Ström
Fredrik Jöneby
Hanna Eklund
Anton Hoffman
Calle Blomkvist

Iris Peña Arriáran
Laura Andersson
Omar Branzell
Anastasios Mastroanastasiou

Medicinska Föreningens styrelse kommer under året fortsätta arbetet enligt Föreningens vision och
ledord Dedication, Diversity and Development. Detta för att vara välkomnande, inkluderande och
utvecklande för alla sina studenter på grund-, avancerad- och forskningsnivå.

Arbetsgrupp Campus Flemingsberg
Studentlivet i Flemingsberg behöver förbättras för att skapa en mer välkomnande och intressant
skolmiljö för MF:s studenter i Flemingsberg. Arbetsgrupp Campus Flemingsberg ska under året arbeta
för att öka tillgängligheten till MF:s lokaler i Flemingsberg samt leta efter nya lokaler i Flemingsberg
för att ge eleverna och sektionerna fler mötes- och studieplatser samt öka tillgängligheten till de
befintliga lokalerna. För att öka samarbetet mellan studentsektionerna i Flemingsberg ska
arbetsgruppen också arbeta för en övergripande organisation som ska organisera samtliga
studentsektioner i Flemingsberg för att underlätta genomförandet av gemensamma evenemang.
Vidare ska arbetsgruppen samla in åsikter från Flemingsbergs studenter och sektioner för att utifrån
dessa arbeta för att förbättra Campus Flemingsberg utifrån deras förslag och önskemål i syfte att skapa
större engagemang från eleverna och ge dem möjlighet att påverka vårt arbete.

Hälsa
Styrelsen kommer under 2018 arbeta med studenters psykiska och fysiska hälsa. Detta genom bland
annat god kommunikation med Studenthälsan och Arbetsmiljönämnden vid Karolinska Institutet
(KI), och Medicinska Föreningens Studerandeskyddsombud. Styrelsen vill uppmärksamma
studenthälsa och få insyn i studenternas hälsosituation, för att identifiera och arbeta med ohälsa.
Styrelsen kommer vidare uppmärksamma de befintliga resurserna för studenthälsa vid KI och MF
under året. Särskild vikt kommer att läggas vid att tydliggöra för studenterna hur man bär sig åt för att
rapportera om situationer där man som student blivit orättvist eller behandlad på ett olämpligt vis av
examinator, föreläsare eller liknande samt se till att tillräckligt stöd finns för dessa studenter i
studenthälsan. Vi kommer också att följa upp och arbeta vidare med den alkoholpolicy som skapades
2017.

Framtidens Kårhus
Projektet Kårhus 2018 startade under 2014 och har framförallt beretts och drivits av Kårhusstiftelsen
(KHS). Målet med projektet är att samla in medel till, och genomföra en större renovering av kårhuset
i Solna. Presidiet ska under året följa arbetet som kommer att ledas av projektledare Anna Eklöf som
anställts av MF för att driva fundraising och planeringsarbetet de närmsta åren.

Rekrytering av nya Medlemmar
Styrelsen hoppas under 2018 kunna öka medlemsantalet ytterligare. Tidigare styrelser har effektivt
lyckats med att utöka medlemsantalet genom b.l.a. förbättrad kommunikation. Styrelsen vill därför se
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över hur tidigare resurser har använts för att undersöka om hur dessa skulle kunna utnyttjas bättre för
att göra medlemskapet i Medicinska Föreningen mer attraktivt och kåren lättare att engagera sig i.
Styrelsen kommer vilja se över befintliga rabatterade förmåner och aktiviteter och undersöka
möjligheten om dessa skulle kunna utökas. Styrelsen kommer även undersöka möjligheten om nya
förmåner skulle kunna inkluderas i medlemskapet.
Vidare kommer styrelsen se över externa och interna kommunikationskanaler för att undersöka om
dessa kan utnyttjas mer effektivt.

SNNC
Under 2018 kommer arbetet med uppföljning av återställandet efter SNNC att fortsätta. Samt
upprättande av framtida plan för kommande SNNC för att bevara kårhuset och försäkra ekonomisk
hållbarhet.

Studentrepresentation
Studentrepresentation är ett av studentkårens centrala syften. Styrelsen kommer under året att arbeta
mer med rekrytering och utlysning av vakanser samt samarbeta med KIs ledning för att utforma en
Utbildningsdag för våra studentrepresentanter. Det är styrelsens mål att samtliga studenter ska vara
välinformerade om möjligheterna att vara studentrepresentant inom olika KI organ, samt hur man
söker dessa positioner. Styrelsen ska även bevaka KIs omorganisation för att säkerställa att
studentrepresentanter finns med i den framtida planeringen. Med detta hoppas Styrelsen kunna
säkerställa att Medicinska Föreningen är välrepresenterad i KIs samtliga organ och en självklar del i
KIs nya struktur.

Gemenskap
Styrelsen kommer under året arbeta för att främja en vi-känsla hos alla de engagerade i Medicinska
Föreningen. Medicinska Föreningen skall kännas som en inkluderande, öppen och inspirerande plats
för alla kårengagerade och prospektiva engagerade. Detta skall åstadkommas genom att underlätta
kommunikation mellan olika kårorgan, t ex genom att styrelsens kontaktpersoner kan informera om
hur man går till väga för att skapa samarbeten och gemensamma aktiviteter. Sämjan mellan olika
kårorgan skall i största möjliga mån bevaras genom att förenkla kårarbete och undvika strukturer och
situationer som kan orsaka slitningar och konkurrenskänsla mellan olika organ. Styrelsen skall
dessutom arrangera tillställningar där kåraktiva får möjlighet att träffas och knyta kontakter, t ex
genom internfester och informationsevenemang.

Förvaltningsutskottet, FU
Förvaltningsutskottets verksamhet sträcker sig över allt som har med administrering och förvaltning av kåren att
göra. För enkelhets skull har verksamheten delats upp på följande underrubriker: Utskottet, Ekonomi, Personal,
Medlemskap, Kårhuset och Kårlokaler, Solvik samt Informationshantering och IT.

Övergripande
Förvaltningsutskottets mål är att möjliggöra verksamhet för övriga kårorgan, vilket innebär att vara
behjälpliga i alla de frågor som rör utskottets verksamhetsområde. För att underlätta
informationsspridning internt och externt upprättar utskottet regelbundet regler, riktlinjer och mallar.
Synliggörande
Utskottet ska jobba aktivt med att synliggöra sin verksamhet gentemot övriga kåren. Detta är tänkt att
ske genom att medverka i kårens informations- och visionsdagar, hålla utbildningar för aktiva i
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sektioner, utskott och kårföreningar samt involvera de som verkar inom kåren i frågor som berör
dessa.
Intern kontroll och uppföljning
En aktiv uppföljning av fattade beslut sker löpande med hjälp av en beslutsuppföljningslista. Under
året kommer utskottet jobba för att avklara ärenden från tidigare år. Utöver beslutsuppföljningen
används en åtgärdslista som används för uppföljning gentemot verksamhetsplanen.
Nobel Nightcap
Under 2017 hölls Nobel Nightcap på Medicinska Föreningen. Då en del av restaureringen samt
tömning av huset och slutgiltig ekonomisk redovisning kvarstår att göra under 2018 faller det på
Förvaltningsutskottet att i samarbete med Nobel Nightcap se till att detta görs så kårhuset blir brukligt
för våra medlemmar igen
Service till kåraktiva
Utskottet ska allmänt arbeta för att det ska vara administrativt lätt och okomplicerat att engagera sig i
kåren. Informationen i kårhandboken ska uppdateras och kompletteras vad gäller utskottets område.
Det ska vara lätt för våra kårfunktionärer att utföra det arbete de vill göra och utskottet ska arbeta för
att överbrygga allehanda praktiska hinder. Det gäller bl.a. tillgång till lokaler, datorer, kopiering både i
lokalerna i Solna och Flemingsberg.

Ekonomi
Utskottets målsättning är en god ekonomi som ger en avkastning som möjliggör investeringar för
framtiden och amortering på lånen samt en effektiv och pålitlig ekonomiadministration.
Utbildning av ekonomiansvariga
De ekonomiansvariga inom varje sektion, utskott och även kårföreningar ska utbildas i hur ekonomin
fungerar på MF. Detta innefattar bl.a. kårens redovisningssystem, en överblick över budgeten, hur de
kan äska pengar till sin verksamhet och alternativa finansieringskällor. Motsvarande information ska
även göras tillgänglig skriftligen.
Investering av fondernas kapital
Arbetet med att investera fondernas kapital för att få en bättre avkastning ska under året avslutas och
investeringarna ska göras.
Villkorsändring av lån
Bindningstiden för ett av kårens lån har löpt ut och beslut ska beredas och fattas för om vi ska binda
lånen och i så fall på hur lång tid.

Personal
Utskottet ska bedriva en välfungerande samverkan med personalen. Personalen ska vara delaktig i de
beslut som rör arbetsförhållanden och arbetstider och information från utskottet till personalen ska
vara tydlig och finnas tillgänglig.
Arbetsförhållanden
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vidareutvecklas och förstärkas, dessutom omfatta alla
förtroendevalda. Under året ska arbetet med kartläggning av arbetsmiljön, riskbedömningar och
handlingsplaner inkorporeras som en naturlig del i verksamheten. Tydliga instruktioner för vad som
gäller ska göras tillgängligt för personalen.
Förhyrningspersonal och husansvariga
Rutiner för anställning av förhyrningspersonal och husansvariga ska tas fram. Anställningsunderlag
för förhyrningspersonal ska utarbetas och lämpliga lönenivåer behöver beslutas. Ett
häng(kollektiv)avtal behöver eventuellt tecknas.
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Medlemskap
FU ska se till att information om de olika typerna av medlemskap ska spridas i olika kanaler. Det ska vara enkelt
för alla att bli medlem och att hitta information om detta. Det ska vara tydligt vad man får ut av sitt medlemskap.
Ständiga medlemmar
Information ska spridas i lämpliga fora och till relevanta personer om möjligheten att bli ständig
medlem. Information från kåren ska också gå ut till ständiga medlemmar.
Medlemsbevis:
Medlemsbevis till de medlemmar som ej är berättigade mecenatkort ska utformas.

Kårhuset och kårlokaler
Kårens lokaler ska vara en plats dit alla studenter känner sig välkomna. Målet är att lokalernas
standard och funktionalitet ska möjliggöra de aktiviteter som våra medlemmar vill utföra. Det är även
viktigt att alla medlemmar och all personal känner sig trygga att vistas i våra lokaler.
Kårhusintendenturen
Förhoppningen är att kårhusintendenturen och dess medlemmar under 2018 ska verka mer
självgående med kårhuset i Solna och lokalerna i Flemingsberg och på så sätt kunna avlasta centrala
FU från många mindre frågor som rör kårhuset och övriga kårlokaler.
Kårhusfixardagar
Under 2018 ska kårhusfixardagar hållas regelbundet och utannonseras via olika kanaler. Ansvaret för
dessa kommer ligga på kårhusintendenten. Målet är att även hålla fixartillfällen på kårlokalerna i
Flemingsberg. Fixardagarna ska också användas för att synliggöra FU och göra det enkelt för
medlemmar att börja engagera sig i FU.
Säkerheten i kårhuset
Rutiner för låsning och larmning av kårhuset ska utarbetas. Arbetet med brandskydd ska fortsättas.
Förbättringar behöver göras när det gäller att se till att noterade avvikelser verkligen åtgärdas.
Reglerna vid övernattning i kårhuset och avstängning av brandlarmet vid användande av rökmaskin
behöver spridas till alla berörda kåraktiva. Utskottet ska tillse att lås och kortterminaler fungerar som
de ska i alla dörrar där de används och att larmens funktionalitet förbättras. Nyckelschemat ska under
2018 uppdateras för att motsvara det som antecknades under låsinventeringen 2016.
Uthyrningsverksamheten
Utskottets mål med uthyrningsverksamheten är att tydliggöra vad vi har att erbjuda potentiella
förhyrare samt internt tydliggöra vad som förväntas utföras och kontrolleras av HA under
förhyrningar.
Förhyrningsarbetets fokus ska i möjligaste mån förskjutas från att hyra ut festlokaler till att hyra ut
mötes- och undervisningslokaler. Hyresnivåerna och försäljningspriser kan under året komma att
behöva ses över. Informationen till förhyrare om lokaluthyrningen på hemsidan och i andra
informationskanaler ska förbättras. Reglerna och rutinerna kring förhyrningarna ska uppdateras.
Långvariga förhyrningar:
Då vi från och med juli 2018 inte längre kommer hyra ut aulan till Akademiska Hus bör man tidigt
under året starta arbetet med att utvärdera behovet av en ny hyresgäst.
Hyresavtalen för våra stadigvarande hyresgäster ska omförhandlas och omarbetas.
Utbildning av Husansvariga (HA)
Utskottet har under 2017 påbörjat arbetet med informativa dokument för HA som är ansvariga under
fester för att underlätta redovisningen av arrangemangen. Detta ämnar utskottet arbeta vidare med
under 2018. Utskottet ska även verka för ökad kunskap och koherens hos gamla och nya husansvariga
genom en tydlig utbildningsväg, tydligare kunskapskrav och mer tillgänglig information.
Ljud och ljus
Ljud & ljusgruppen kommer under året att fortsätta arbetet i aulan samt arbeta kontinuerligt med att
försöka reparera, omfördela och optimera den utrustning som vi redan har i dagsläget. Målet är att vi
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vid årets slut ska ha städade förråd och fullt fungerande utrustning i aulan, gasquen och puben som
dessutom är enkel att använda för alla som kan tänkas nyttja lokalerna.
Livsmedelshantering
Informationen om de regler som gäller för Föreningens livsmedelshantering ska ses över och spridas.
De kårfunktionärer som regelbundet är engagerade i livsmedelshanteringen ska erhålla intern
utbildning. Internkontrollen av att reglerna för livsmedelshantering följs i alla kårhusets kök ska
stärkas.

Solvik
Sportstugan Solvik vid Kolströmmen, på Värmdö ägs Medicinska Föreningen sedan 1961. Förvaltning,
underhåll, renhållning och syning efter förhyrningar genomförs av Sportstugenämnden.
Planen för 2018 är att hålla aktiviteten och uthyningsfrekvensen på samma höga nivå som under de
gångna åren, med full beläggning under sommaren och de flesta helger. Detta kräver en lika tät
syningsfrekvens av fogdarna, för att kunna hålla dagen höga standard. Målet är hålla Solvik öppet året
runt.
Syningar
I slutet av det gångna året brast det delvis i kommunikationen mellan vaktmästaren, som tar hand om
uthyrningar i förväg och fogdarna som står i kontakt med gästerna under uthyrningen och synar
efteråt, som ledde bl.a. till flera onödiga syningar. Åtgärder för 2018 är att:





förbättra kommunikation
förenklar informationsutbyte (konsekvent användning av den delade “google”
kalendern)
förenklad och snabbare utbyte av syningsprotokoll

Under 2017 testade fogadarna en prototyp av digital syningsprotokoll som ska introduceras under året.
Uppdatering av dokument
I dagsläget finns det ett flertal uppdaterade Solvikrelaterade dokument som ska godkännas av
Sportstugenämnden i början av 2018. Några hyresgästrelaterade dokument finns i dagsläget endast på
svenska (de flesta regler) eller engelska (välkomstbrev) och ska översättas och uppdateras.
Ombyggnationer
Huvudprojektet under 2017 var ombyggnationen av köket i storstugan. Det kvarstår några få
förbättringsarbeten i detta projekt som ska färdigställas under året. Sedan ska funktionaliteten av det
nya köket utvärderas under året. I samband med köksbyggnationen gjordes sidoentrén om till
huvudentré. Den gamla huvudentrén ska “byggas bort” under året.
Under de senaste åren har olika planer för nybyggnation av sovlängan lagts, som konkretiserades i
slutet av 2017. Den befintliga stugan byggdes i slutet av 60-talet och är i så pass stor
renoveringsbehovet att en nybyggnation med fler sängplatser och förbättrad planlösning föredras.
Fram till årsskiftet fick ett arkitektkontor uppdrag att ta fram ritningar för bygglovshandlingar. Målet
för året är att söka bygg-/rivningslov och strandskyddsdispens, ta in offerter, säkra finansiering och
beroende på tidsåtgång påbörjar byggnation av den nya sovlängan sam rivning av den gamla.
Andra större projekt som Sportstugenämnden diskuterar i dagsläget är:

nybyggnation av förråden

rivning av båthuset samt nybyggnation eller omdisponering av båtförvaring

restauration av lusthuset

renovering av fönster i storstugan

omorganisation av nya huvudentrén till storstugan
Installation av en donationstavla för bastunybyggnationen efter bastubranden kvarstår.
Fixartillställningar
Sportstugunämnden är mycket beroende på deltagandet av kårens medlemmar under
fixartillställningar. Under de senaste åren var det fler vänner och bekanta som hjälpte till i Solvik än
kåraktiva. Sportstugenämnden ska under 2018 aktivt göra reklam för sina fixarstillställningar samt
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värva nya medlemmar. Sportstugunämnden behöver en bred bas aktiva för att kunna upprätthålla en
bra kvalitet av stugorna i Solvik för kårmedlemmar och gäster.
Vårfixarhelgen är planerad den 14/15 april och fixarveckan efter vårterminens slut från och med 5 juni.
Viltvård
Under 2017 väcktes den gamla kårföreningen Solviks Viltvårdsförening till liv. För att lättare kunna
garantera ekonomisk stabilitet för viltvårdsverksamheten på Solvik kommer Sportstugenämndens
målsättning vara att under 2018 inkorporera kårföreningens verksamhet under nämndens arbete.

Informationshantering och IT
Kårens arbete bedrivs till stor del med hjälp av datorer. Att de datorer och övrig teknisk utrustning
som finns i kårlokalerna fungerar är av högsta vikt för kårens verksamhet.
Arkivet och dokumenthantering
Ordning och förteckning av Föreningens arkiv pågår sedan länge men har inte kunnat avslutas tidigare
då det är ett mycket omfattande arbete. Arbetet ska fortsätta under året. Arkivmaterial som inte
behöver vara direkt tillgängligt ska deponeras i Karolinska Institutets arkiv.
Instruktioner för kontinuerlig dokumenthantering, diarieföring och arkivering ska utarbetas, göras
tillgängliga och börja tillämpas. SGS gamla handlingar ska förtecknas och arkiveras.
Datornämnden:
Utskottet ska se över hur vi får en långsiktigt hållbar lösning för drift och underhåll av kårens datorer
och datornätverk så att vi får en så hög driftsäkerhet som möjligt och samtidigt låga kostnader och ett
lättanvänt system. Några datorer med kringutrustning kan komma att bytas ut och några ska
uppgraderas/repareras under året för att förbättra arbetsmiljön för personal och förtroendevalda.
Organisatoriskt minne
Under 2018 ska utskottet fortsätta sammanställa och sammanföra alla föreskrifter, instruktioner och
liknande dokument som utskottet har utfärdat tidigare år. Utskottet ska fortsätta dokumentera sitt
arbete och sammanställa dokumentation inom verksamhetsområdet så att de är lätt att få fram utförlig
dokumentation inom ett visst ämnesområde.
Yourblock
Användandet av Yourblock har under 2017 styrts mot lokalbokning av mindre möteslokaler samt
bokning av viss utrustning, exempelvis projektorer. För att detta ska fungera optimalt ska utskottet
vara behjälplig administratören i frågor som rör Yourblock.
Skrivare och kopiator i Flemingsberg
En välfungerande lösning för utskrifter och kopiering i våra lokaler i Flemingsberg ska inrättas och
information om denna ska gå ut till alla medlemmar.

Idrottsutskottet, IdrU
Syfte och aktiviteter
Januari
Infopub 19/1

Februari
Dodgeball 4/2

Amphioxdag
27/1
Öppet möte
29/1

Mars

April
Skidresa
7/4

Maj

Augusti
Surfresa

September
Volleyboll
utanför
jönssan

Oktober
Dodgeball

Idrottsdag
14/2
After-ski pub
16/2

Infopub

Idrottsdag

Amphioxdag

After-beach
pub

Volleybollturn
ering+ sittning
17/2

Öppet möte

Futsalturnering?

November

10/22

December
Avslutnings
-fest
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Kick-off 20/2
Pingisturnerin
g 23/2

Kick-off
Pingisturnering?

Idrottsutskottet vill under 2018 fortsätta att växa sett till antalet medlemmar och aktiviteter. Vi
kommer fortsättningsvis att erbjuda skrivsalsaktiviteter varje veckodag, samt simning på torsdagar
och möjlighet att delta på volleyboll som arrangeras av ”Svensk volleyboll” tre tillfällen i veckan. Från
och med april kommer vi även att erbjuda studenterna inomhusfotboll, futsal, varje torsdag i
Fleminghallen. Under hösten kommer vi eventuellt att boka upp flera tider i Fleminghallen för att t.ex.
kunna erbjuda handboll. Beroende på när ombyggnationen av skrivsalen börjar och hur utfallet blir av
det så kommer vi att lägga mycket tid på att ordna andra möjligheter till fysisk aktivitet för KIstudenter även i fortsättningen.
Vi har redan börjat fundera på hur vi kan ersätta skrivsalsaktiviteterna under ombyggnationen och
kommer därför bland annat försöka öka studenternas möjligheter till organiserad löpning och vi håller
i dagsläget på att undersöker olika löpgrupper i Stockholm.
Vi kommer fortsättningsvis ha erbjudanden hos Sats, Roslagshallen (för squash), Klättercentret i Solna
och SSIF under året.
Futsal i Fleminghallen är en nya aktivitet vi planerar i Flemingsberg, då vi vill öka vår närvaro och
tillgänglighet för studenterna där. I februari anordnas dessutom en pingisturnering och en
volleybollturnering med sittning i samarbete med studentföreningar från hela Flemingsberg campus.
Ett utökat samarbete med andra studentföreningar i Flemingsberg ser vi som ett verktyg för att nå
studenterna där, då det är svårt att få dom att komma till Solna för möten och skrivsalsaktiviteter.
Tanken är att dessa turneringar ska bli återkommande och att vi kan varva med futsalturnering istället
för bara volleyboll.
Vi anordnar som vanligt sportresor och första resan är en skidresa i april, som i år kommer att vara till
Tignes i franska alperna, och under augusti månad så kommer en surfresa att anordnas till Portugal.
Vi strävar efter att öka vårt reseutbud och kommer därför att försöka få nytt liv i dykutskottet som ska
stå under idrottsutskottet framöver. Tanken är att vi ska kunna erbjuda prova-på tillfällen med
dykning och eventuellt möjlighet att ta dykarcertifikat. Inför nästa sommar är ambitionen att vi ska
kunna organisera en dykresa.
Det har även funnits intresse för en multisportresa och vi kommer eventuellt att jobba vidare på det
spåret under året med en eventuell resa under nästa sommar.

Kommunikationsutskottet, KomU
Medicor
Medicor är Medicinska Föreningens kårtidning som under ett antal år kommit ut med två nummer per
termin som skickas ut till alla medlemmar. Under de senaste två åren har KomU verkat för att föra
Medicor närmare kåren och för mer kårrelaterat innehåll i tidningen. Det har resulterat i att
samarbetet mellan Medicor och resten av kåren har förbättras. Det har dock framkommit att rollen
som chefredaktör för Medicor är väldigt betungande och det fanns ingen sökande till positionen 2018.
Detta har lett till att tidningen har legat på is. Efter möten med Medicor har en plan formuleras för det
kommande året där huvudinnehållet är att skapa en regelrätt styrelse runt chefredaktörer som avlasta
och formalisera uppgifter hos de andra styrelsemedlemmarna. Målet under året är därmed att
rekrytera personer till dessa positioner och skapa en mer bestående organisation.
Kårfotografer
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Enligt stadgeändring föreslagen av KomU har styrelsen nu fått uppdraget att välja kårfotografer där
KomU bereder förslag. Rent praktiskt kommer detta ske i form av upprättandet av en ”pool” av
fotografer för att säkerställa att kårens behov av fotografer täcks. Under året kommer vi även
uppdatera dokument med instruktioner för kårfotografer samt utvärdera behovet av ytterligare
utrustning.
Hemsidan
Under åren har KomUs (InfUs) ansvar för hemsidan varierat. Efter tillkomsten av den nya hemsidan
ser KomU ett behov av att konkretisera vem som är ansvarig för vad angående hemsidan. Detta
kommer ske i samråd med administratören, presidiet samt FU. KomU kommer även att se över
behovet att omstrukturera vissa element på hemsidan.
Sociala medier
KomU kommer att fortsätta att förvalta kårens sociala medier samt ta fram förslag på ett nytt
nyhetsbrev som kan ersätta Thalamus.
Grafisk profil för Medicinska Föreningen
KomU kommer även att se över de mallar över kårens grafiska element som finns tillgängliga på
hemsidan och på servern.

Kulturutskottet, KU
Planerade aktiviteter:
Comedy Nights
Under 2017 hölls det en komikerkväll på KI där Isak Jansson och David Sanchez bjöds in till MFpuben 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. Vi hoppas självklart kunna uppfylla denna önskan genom att anordna
fler komikerkvällar, som vi ser är en perfekt avkoppling till studierna och bidrar till inspiration för
studenterna för framtida Open Mic-kvällar. Inför kommande år vill Kulturutskottet utöka komikerverksamheten, som vi tror ha potential att bli ett stort inslag i KUs arbete.
Karaokekvällar
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. Senast var det knökat fram tills att puben stängde! Vi ser
detta som ett självklart inslag i nästa års KUaktiviteter, då vi börjar skapa oss en allt bredare och större
ansamling av trogna karaoke-sångare/sångerskor som vågar ta det första klivet och sjunga första
sången - som sedan banar väg för att allt fler under kvällen vågar sjunga - och skapar en fantastiskt
rolig atmosfär!
Filmkvällar
Vi vill förbättra campus-känslan på KI, genom att anordna filmkvällar och visningar av stora sporthändelser i exempelvis MF-puben. Vi hoppas detta kan bidra med en ännu större känsla av tillhörighet
och gemenskap hos alla KI-studenter, och bidra ännu mer till att skapa en samlingspunkt runt MF för
folk som vill umgås med vänner efter studierna.
Utrustning för podcast-uppstart:
Idén är att skapa en podcast för hela KI, där vi bjuder in bl.a. föreläsare, professorer, forskare,
studenter, MF-anställda osv, för att studenter på KI ska kunna få en bredare bild av vilka människor är
på KI, och vilken bredd av olika personligheter som finns. Tanken är också att skapa idéer för vad man
kan tänkas göra efter sin utbildning genom att intervjua gamla studenter från KI om vad de gör nu, på
ett avslappnat sätt där personer får prata i lugn och ro på ett underhållande sätt. För detta behöver vi
först en hyfsad inspelnings-utrustning.
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Kulturveckan:
Iår hölls det den första (?) Kulturveckan i KIs 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 fotgraferings-workshop,
anordnade en komikerkväll och avslutade med en kareokekväll. 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.
Inhyrning av föreläsare (t.ex. idéhistoriker) :
Projektet ska främja KI-studenternas kunskap inom tvärvetenskapliga ämnen som är relevanta för
personer som kommer att arbeta inom vårdnära yrken. Ett planerat samarbete med docenter och
doktorander på andra lärosäten i Stockholm (som t.ex. Stockholms Universitet, Södertörns Högskola)
ska mynna ut i kvällsföreläsningarna/workshops på campus Solna under VT2018. Ämnen som kan
tänkas böras är “Språk och handling – språkets performativa karakter“ (jmr Jaques Derrida, Judith
Butler); “Makt och kunskap - friskt och sjukt, manligt och kvinnligt och dilemman i definitioner“ (jmr.
Michel Foucault, Gilles Deleuze); “Distinction – om interkulturella möten och små skillnader med stor
betydelse“ (jmr. Pierre Bourdieu). Föreläsningsserien är tänkt som en plattform som ger studenterna
möjlighet att vidga sina naturvetenskapliga vyer. (OBS detta evenemang är lagt på is tillfälligt då den
person som var drivande ej kan medverka lika mycket längre).
Replokal
Vi vill utforska möjligheten att anordna någon form av jam-sessions då och då för KI-studenter och
eventuellt ha ett KU-band, vi utforskar fortfarande dessa möjligheter.

Mottagningsutskottet, MU
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. Det är den nya styrelsens mål att under 2018
fortsätta ge nya elever ett varmt välkomnande, och att utveckla detta med nya, roliga aktiviteter.

Styrelsen 2018
Ordförande: Anita Birovecz
Vice Ordförande: Darya Pelevina
Ekonomiansvarig: Victor Svedberg
Sekreterare: Emily Eriksson
HR ansvarig: Pinja Ruuhinen
PR ansvarig: Kristina Nylund
Lokalansvarig: Malla Mononen
Ledamot: Maria Brkic
Ledamot: Oskar Utfolk
Ledamot: Rebecca Catalan Persson
Ledamot: Riina Kekäläinen
Ledamot: Tom Salminen
Ledamot: Tova Olsson
Mottagningsutskottet vill ge ett varmt och välkomnande intryck till de nya studenterna från både
Karolinska Institutet samt Medicinska Föreningen. Detta är ett tema som återkommer under varje
mottagningsaktivitet, speciellt under de första gångerna som studenterna besöker skolan. Vi vill
involvera de andra utskott och föreningar mer i mottagningen för att studenterna ska få en bättre
förståelse över hur Medicinska Föreningen fungerar och vad det innebär att vara aktiv inom
studentkåren. Detta hoppas vi kan bidra till att studenterna känner sig trygga i sitt val av universitet
och till att färre väljer att avbryta studierna tidigt på terminen.
Dessutom vill vi att fler nya studenter ska vara med i mottagningen. I år har vi en PR ansvarig i
styrelsen och detta hoppas vi kommer leda till att marknadsföringen kommer vara mer konsekvent och
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att ingen förvirring kring ansvarsområden kommer uppstå. Vi ska försöka synas bättre på sociala
medier såsom Facebook och Instagram och förmedla en positiv och verklig bild av
Mottagningsutskottet och Medicinska Föreningen. På det sättet hoppas vi nå fler studenter och få dem
vilja vara med i mottagningen och kanske till och med vilja jobba under mottagningen senare.
Vi vill även främja gemenskap mellan våra två campus samt mellan de olika utbildningsprogrammen.
Vi ska jobba på att alla program ska vara representerade under hela mottagningen och att även om fler
evenemang hålls i Solna ska de i Flemingsberg också få samma information och ha samma möjligheter
till att vara med under mottagningen.

Mottagningsaktiviteter 2018
Mottagningsutskottet har under flera år haft ett vinnande koncept med många aktiviteter som har
varit populära bland de nya studenterna. Allt ifrån tema- och amphioxsittning till amphioxdagen och
barrundor. Det är den nya styrelsens plan att behålla dessa aktiviteter som de är, då vi inte ser någon
anledning till att ta bort någon av dessa. Självklart kommer vi försöka förbättra och förnya de
aktiviteter som har varit mindre populära än vissa andra, men på det stora hela kommer det sig vara
likt. Vissa skillnader kommer dock finnas mellan höstterminens och vårterminens mottagning
eftersom efterfrågan och deltagandet under dessa skiljer sig åt.
Välkomstdagar i Solna och Flemingsberg
Under våren kommer vi försöka förbättra välkomstdagen i Solna genom att komma i kontakt med
läkarsektionen och försöka samarbeta med dem så vi kan öka antalet deltagare. Välkomstdagen i
Flemingsberg ska vi försöka anordna tillsammans med arbetsterapeutsektionen,
fysioterapeutsektionen och sjuksköterskesektionen för att öka antalet deltagare och för att försäkra att
alla program får samma information och möjligheter till att vara med på mottagningen.
Under hösten kommer vi försöka samarbeta bättre med alla sektioner så att fler ska delta under
välkomstdagen och få all information de behöver om Mottagningsutskottets och andra utskotts och
föreningars välkomstaktiviteter.
Infopub
Infopuben har alltid varit populär och med hjälp av alla andra utskott och föreningar har de nya
studenterna fått mycket nyttig information om Medicinska Föreningen och Karolinska Institutet. I år
ska vi fokusera på att försöka få sponsorprodukter till infopuben och på att redan i början försöka få
nya medlemmar till Mottagningsutskottet.
Pubrundor
Pubrundorna har fungerat väldigt bra under åren och därför vill vi behålla dem precis som de har varit
tidigare år.
Amphioxdagen och sittningen
Vissa ändringar kommer vi införa angående amphioxdagen och sittningen. Mottagningsutskottet har
fått många klagomål angående det hektiska körschemat under sittningen och det hoppas styrelsen
kunna förändra under 2018. Dessutom har många studenter missförstått sittningens syfte och därför
har många fått den felaktiga bilden att denna sittning ska vara lika formell och hålla lika hög kvalité
som äldrekursarnas amphioxgasque. Vi ska försöka vara tydligare i år med våra beskrivningar på all
sorts marknadsföring.
Temasittning/Halloweensittning
På våren hoppas vi kunna marknadsföra temasittningen bättre än under tidigare år med hjälp av
Medicinska Föreningens hemsida där möjligheten till att köpa biljetter redan innan terminsstart
kommer finnas. Dessutom hoppas vi på att kunna mejla ett välkomstbrev till alla antagna studenter till
Karolinska Institutet som innehåller bland annat mottagningsschema och information om hur man
köper biljetter till våran tema- och amphioxsittning.
Under hösten vill vi anordna en halloweensittning som alla studenter kan gå på. Denna sittning
kommer då inte anordnas första veckan av mottagningen utan någon gång i oktober. Vi vill försöka
göra denna sittning större och finare än våra andra temasittningar. Om det går bra under
verksamhetsår 2018 hoppas vi på att kunna göra denna sittning till en välfungerade och eftertraktade
tradition. Vi ska försöka få externa sponsorer till denna sittning som kan bidra med dekoration, mat
eller andra sponsorprodukter.
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Brunch/Brunchsittning
Brunchen har inte varit den populäraste aktiviteten men många internationella studenter är
intresserade av denna aktivitet. I år vill vi därför försöka samarbeta med Global Friends under denna
aktivitet och få bättre sammanhållning mellan svenska och internationella studenter. Samtidigt vill vi
förbättra kommunikationen och samarbetet med Idrottsutskottet för att få fler deltagare till både
brunchen och Idrottsutskottets dodgeballturnering. På hösten ska vi testa ett nytt koncept och istället
för att anordna en vanlig brunch anordna en brunchsittning. Därmed vill vi försöka göra aktiviteten
roligare och mer populär.
Pre-Amphiox games
Under vårterminen kommer vi inte ha denna aktivitet eftersom det inte finns en stor efterfrågan.
Däremot vill vi anordna den på hösten och försöka samarbeta med andra utskott för att kunna göra
aktiviteten större och för att den ska hjälpa studenterna lära olika känna delar av Medicinska
Föreningen. Detta hoppas vi kommer leda till att fler studenter väljer att vara aktiva inom kåren.
Övriga aktiviteter
Det traditionella våffelmötet i början av varje termin där vi bestämmer tema inför Amphioxdagen vill
vi också ha kvar. Denna aktivitet ger Mottagningsutskottets nykomlingar en chans att mingla med
både nya och gamla medlemmar samtidigt som de får chansen att påverka en del av mottagningen.
Efter mottagningens slut varje termin håller vi också en tackfest, där alla som har varit med och hjälpt
till på minst en aktivitet under mottagningen är välkomna. Det brukar vara en populär fest, och det
faktum att alla som hjälpt till får känna sig uppskattade tror vi är en stor anledning att de väljer att
komma tillbaka. Dessutom ska vi försöka införa några mingel- samt pubkvällar under året för att
delvis mottagningsutskottet ska synas året om och inte bara under de första veckorna, samtidigt som
vi vill förbättra sammanhållningen inom Medicinska Föreningen och ha bättre kontakt med andra
utskott.

Näringslivsutskottet, NU
Work plan during October 2017-October 2018
President: Anastasios Mastroanastasiou
The Business Committee is mainly going to focus for this year on establishing a good ground between
MF and biotech, pharma, and computer science companies. It is important that the name of the
committee is known to the above-mentioned companies and establish a future collaboration that can
lead to sponsorships for MF. Furthermore, the sustainability of the committee is an important matter
we would like to achieve through the efficient communication of the board members, MF and the
companies.
For the above to be achieved the committee is divided into sub groups that work under the supervision
of the president. The subcommittees are as follows: corporate relations, events and
communication/marketing. The corporate relations team is focusing on establishing connections with
corporations such as Microsoft, NVIDIA, Bayer, BioArctic, and other companies. Study visits are
scheduled for these companies, and seminars. So far Microsoft has showed interest at the student
population of KI so we are going to take advantage of that and establish a long term collaboration that
the next business committee can use. The events team is focusing on consultancy companies, such as
BCG, IBM, Sirona Health solutions. Case studies workshops are going to be organised in March and in
April NVIDIA is coming here to give seminars to students. Moreover, a workshop with a law firm in
Östermalm is going to take place for those who are interested in the legal aspects of establishing a
start-up. In September, Microsoft and NIVIDA and possibly other companies will come to give
presentations and workshops. As far as CHaSE is concerned, the planning is to recruit the new
members in March/April and schedule the next CHaSE on a different date in November 2019 instead
of March 2019.
The communications team is going to work on establishing a name for NU to the students and staff
here at KI. The strategy is through facebook and using the screens on the campus to advertise our
events and the committee’s work. Premium account on Linkedin was also introduced to be more
professional.
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Finally, more events and collaborations could appear and be organised but things are moving forward
and NU and MF become more well known to diverse bodies in industry.

Programutskottet, PrU
Programutskottet kommer 2018 att fortsätta i sin verksamhet med att anordna fester och pubar för
Medicinska Föreningen. Vi kommer även fortsätta arbetet med rekrytering av nya medlemmar från
alla KIs kurser och program, och utveckla intagen för att ge nya medlemmar bra upplevelser och
mycket information om verksamheten vi håller. Vi kommer att fortsätta sitta i SSCOs Klubbmästarråd
och även jobba på att skapa bra relationer till andra studentkårer och eventuella samarbeten.
Programutskottet kommer att fortsätta med sina utbildnings- och städdagar och även hitta lämpliga
externa utbildningar som kan hjälpa våra medlemmars arbete i utskottet.
Nedan följer en detaljerad lista för de tillställningar som kommer att arrangeras av Programutskottet
under 2018.
Pubar

Programutskottet kommer att fortsätta arrangera fredagspubar mellan kl. 17:00-22:00, i vissa fall till
kl. 01:00. Flera av fredagspubarna kommer att hållas med teman och samarbeten med andra
kårorgan, t.ex. After-ski pub med MU och IdrU.
Amphioxgasquer

Amphioxgasquen är ett av Programutskottets största evenemang som består av en finsittning för
äldrekursare där nya studenter sedan ansluter sig för att bli insvurna som studenter, och efterföljs av
stort eftersläpp. Det kommer att arrangeras två Amphioxgasquer under 2018, vilka båda ligger
lördagen två veckor efter terminsstart. Här jobbar Programutskottet för ett samarbete med
Mottagningsutskottet för att underlätta arbetet med de två parallellt löpande festerna.
Baler

Varje Lucia (den 13e december) anordnar Programutskottet Luciabal där bland andra
Nobelpristagarna i medicin bjuds till att sitta vid honnörsbordet. Det bjuds på fin mat, dryck och dans.
Då den 13e december 2018 faller på en torsdag kommer den bara hållas till senast 01.00.
Examensefterfesten.
Sista lördagen varje termin hålls en efterfest till examensmiddagen på Medicinska Föreningen. Dessa
fester är mellan 22-05 där Programutskottet ansöker om förlängt serveringstillstånd.
Inför VT-18 examensefterfesten kommer Programutskottet försöka återuppta samarbetet med
Odontologiska Föreningen för arrangemanget av dessa fester, då även deras studenter närvarar vid
festligheten.
Samarrangemang
Vi har även samarrangemang med andra utskott och kårer där vi delar på ansvar och arbete. Bl.a. med
Mottagningsutskottet för bland annat tackfester och övriga evenemang efter överenskommelse.
Marskalksmiddagar
Varje år anordnar Programutskottet en eller flera marskalksmiddagar som tack till de som har jobbat
med oss under terminen. Likaså ordnas varje termin en extern marskalksmiddag dit övriga
Stockholms studentkårers programutskott eller motsvarande inbjuds. Datum för dessa arrangemang
är ännu ej satta.
Möten Programutskottet kommer att hålla stormöten för hela utskottet en gång i månaden samt
styrelsemöten en gång i månaden.

Internationella Nämnden, IN
New year, new goals to reach. During the first open board meeting, the question regarding the plans
for this year was brought up:
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Projects 2018
Social dance
Every Thursday from 18:00-21:00 at MF, one hour dancing with different dance styles and mingling.
Great place to meet people, fika and snacks are available every time. More than 100 students have
come every week.
We are planning to organize special events, where experienced dance groups perform the attendants.
Also, something we are going to aim for this year is to increase the variety. So far, there has been
bachata and salsa mainly, but it has been discussed to include the Swedish dance style “Bugg” in order
to introduce the international students into the Swedish culture even further. A suggestion has been to
ask people around in Facebook and ask them if they would like to perform some dances from their
home country. In addition, Flix could also visit some time and Blåslaget have also a dance group that
could cooperate with the Social Dance project. No choreography at the moment but the IN could
arrange a fun event with a performance at the end of the semester and also some collaboration with
MF and the Friday’s pub is been planned for the future.
Coffee hour at KI
This social mingling event, that takes place every Thursday at Infopunkten, is one of our most popular
events. Something that is we desire is to organize a thank-you event for all the students that have
contributed in the project. Advertisement is going to be improved for the project acquire T-shirts and
roll ups.
Language at KI

A weekly event, where international students learn Swedish from students who speak it as their native
tongue. The IN got international recognition for this project as Emily Eriksson and Otto Rios, in
cooperation with Kristin Sandberg, wrote an abstract about learning and teaching to a symposium to
Orlando in USA. The main goal for this project is to apply for grants from both MF and KI. This is a
tremendous opportunity for us to improve the project and also, to represent IN and MF overseas.
Many international students want to come and learn (about 120 every semester) but we don’t have
enough teachers. Involving the hospital was discussed as they have a lot of Swedish speakers who
could be teachers and international students who could learn the language. A suggestion of making
certificates for teachers to have more of them to commit to the project. If that does not work out, it has
been suggested to hire the teachers. Something to improve this year, is to equip the teacher with the
adequate material so they increase their confidence and also perform better. IT has been disgusted to
also write an article to Medicor or Thalamus so we can reach more people out.
Get inspired by an exchange student

An event or a seminar once a semester with one or more speakers. Often a previous exchange student
comes and gives a speech to inspire other students to go on an exchange year. There will be more
information next week. The first event will be organised later during the semester. It was discussed
that we could also have both students who are doing their exchange at KI or students from KI who
have already done their exchange somewhere to come and speak about their experiences. Also,
hospitals could be targeted as there are many students who have done an exchange programme earlier.
Cooking at KI

A cooking event with a different theme every time. One German 28th in February or 1st of March as
there are a lot of German exchange students who could take part to it and maybe lead the event with
Muaad. Also, a Finnish cooking event will be organised later this semester, other ideas for the third
theme were a Middle Eastern, an Indian, a Chinese or a Greek cooking.

Global Friends
Det finns för närvarande ingen Verksamhetsplan för 2018

Likabehandlingsnämnden, LBN
Det finns för närvarande ingen Verksamhetsplan för 2018
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Arbetsterapeutsektionen (Artemis)
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Aug18Kollo

Sep18
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Nov18
FikAT

Dec-18
Julpyssel

Rosceremoni?
/ =Redan
anordnat
Fik-At anordnar vi varje månad i syfte att öka gemenskapen mellan studenterna på de olika
terminerna.
Tanken är att utbyta erfarenhet och få bra tips inför kommande terminer.
Vi planerar även att anordna en lunchföreläsning till främst termin 1 & 2. Detta gör vi för att peppa och
inspirera studenterna som precis påbörjat utbildningen. Vi kommer också ordna en paneldebatt med
nyexade studenter som riktar sig främst till termin 3, 4 & 5. Syftet är att de ”nyexade” studenterna ska
berätta om sina upplevelser kring den nuvarande arbetsmarknaden för arbetsterapeuter. Vi vill att
studenterna ska få tips kring löneförhandling, vilka jobb som finns, tips vid jobbsök samt peppa de
inför arbetslivet.
Kolloverksamhet anordnas för termin 1 för att skapa gemenskap i klassen och öka engagemang i lokala
styrelsen. Sommaravslut och julpyssel är bra sätt att avrunda terminerna på och ger studenterna en
chans att göra en rolig ”avslutnings-aktivitet” tillsammans med de andra terminerna.
Vi firar de nyutexade studenterna genom att ordna en festlig rosceremoni i början och slutet av
terminen.

Audionomsektionen
Det finns för närvarande ingen Verksamhetsplan för 2018

Biomedicinska Utbildningssektionen (BUS)
Det finns för närvarande ingen Verksamhetsplan för 2018

Biomedicinska Analytikersektionen (BAS)
Sektionens huvudsakliga mål inför år 2018 är att utvidga intresset hos studenter i fråga om event
anordnade av både sektionen och MF för att rekrytera flera deltagare och öka gemenskapen. Detta
kommer utföras via olika aktiviteter som BAS har planerat för kommande år. Under föregående år har
intresset för engagemang inom sektionen stigit och som resultat har flera studenter rekryterats till
olika ansvarsområden inom BAS, under 2018 kommer vi sträva efter att fortsätta i den riktningen.
Ett stort intresse för KOLLOT som hölls för nyblivna studenter år 2017 visades och därför planerar
sektionen att hålla ett ytterligare KOLLO för T1 studenter i september. Till följd av bristen på
aktiviteter för T6 under deras utbildning kommer även ett avslutningskollo hållas i juni; en årlig
avslutningsmiddag och sittning kommer även hållas för examinerande studenter. Båda KOLLON
kommer hållas i Solvik och är förbokade. Syftet med KOLLOT är att skapa en miljö för de nyblivna
studenterna där de trivs och lär känna varandra samt äldrekursare. Målet är att KOLLOT med tiden
blir en tradition inom programmet.
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Den traditionella pizza-kvällen kommer även hållas för att välkomna nyantagna studenter i augusti.
Flera gånger under året kommer pubar hållas i både Flemingsberg och Solna för att bland annat ge
mer information om BAS till nya samt äldrekursare. Vi planerar även att utvidga BAS aktivitet på
sociala medier (speciellt instagram) genom att flera BAS medlemmar har tillgång till de och kan göra
vardagliga inlägg (“instastories”) under deras tid på programmet samt informera om event. Syftet med
detta är att göra sektionen mer lättillgänglig och tilldela information i ett alternativt sätt istället för via
mejl.
Sektionen kommer även flera gånger under året bjuda in IBL och VF för att diskutera lön och vad som
kan förväntas då BMA studenter kommer ut i arbetslivet. Sådana möten kommer BAS satsa med att
anordna och rekrytera studenter till, även redan examinerade BMA:re, då vi anser det vara en viktig
fråga som kommer att prägla BMA:res livskvalitet och framtid inom vården. I föregående år hölls ett
sådant möte/event som var lyckad då flera studenter deltog från både klinisk fysiologi och
laboratoriemedicin inriktningarna.
Fokus ska även sättas på att skapa en bra miljö för både kursare och lärare så att alla känner sig
bekväma och välkomna. Inom detta har terminsansvariga en kärnuppgift och ska stöttas av
styrelsemedlemmar. Mycket vikt kommer läggas på en bättre kommunikation mellan studenter och
lärare för att minska missnöjen samt missförstånd. Utbildningsnämnden har ett ytterst ansvar för att
detta ska ske, men sektionen ska även bidra till detta genom att närvara vid olika tillfällen och
informera studenter om hur de kan hantera kommunikation-och utbildningsrelaterade problem samt
vem de kan vända sig till.
BAS ska även stärka sitt samarbete med andra program och kommer som tidigare hålla evenemang
som bl.a. grillfest med Flemingsbergs Förenade Studentkårer (FFSK) samt en välkomstdag för nya
studenter. Aktiviteter för utbytesstudenter planeras även in, där de bland annat kommer få en guidad
tur av campus Huddinge och delta i en internationell middag. Nya reglemente och krav på utbyte
kommer fastställas och BIG (internationaliserings sektion inom BAS) kommer även se till att utvalda
studenter har bra förutsättningar inför utbytet såsom ordnad av boende i förtid.
BAS kommer under kommande år anordna flera möten där styrelsen samt representanter bör delta,
dessa möten ska inkorporera eventuella omval av representanter, men främst underlätta planering
inför aktiviteter samt kontrollera att sektionen samt programmet upprätthåller en hög kvalitet och går
mot rätt riktning.

Doktorandsektionen (DSA)
For the year 2018, DSA has set the following goals:
Continue to improve our public relations – it is important that we are able to reach out
to the PhD student body so that we can build up engagement and distribute important
information when necessary. For this we are planning on doing the following things:

Increase engagement on our Facebook page

Send out a DSA newsletter regularly

Distribute our new booklet aimed at international students

Represent DSA at Introduction Days for PhD students and during the Introductory Day for
international researchers

1. Give financial support to events organized by PhD students.
 We plan to make money we received from the Medicinska Föreningen available for
student-organized events. These events can be aimed at particular groups but should
be open for PhD students at KI.
2. Social activities





Pubs and social activities, such as sport events, are planned aimed at bringing PhD students
together and more active within MF.
Specific workgroups are responsible for organizing these events.
We also hope this will increase engagement in DSA and we can get more students involved in
our other activities.
Improve relations with Flemingsberg campus.
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3. Invited Speaker


We plan to invite speakers to hold lectures/workshops for students during DSA organized
events.

4. Collaboration with other PhD unions
 We have started to establish a good connection with the PhD Chapter at KTH. The
long term aim is to have good communications between PhD student unions at
Stockholm University, KTH, Handelshögskolan and KI.
 This is important so that we can share ideas, and collaborate on bigger projects.
 We also plan to establish communication and collaboration with SFS PhD-student
committee.
5. Workshop for departmental PhD-student representatives.




We are going to establish internal communication and collaboration between PhD-student
representatives from different departments, KI and DSA.
This will be done to inform PhD-student representatives regarding KI rules and regulation and
update when necessary.
This will improve study surveillance at KI departments.

6. Discussion regarding the Swedish Migration office policies



We plan to create awareness regarding the situation of international students from non-EU
countries regarding the policies of the Swedish Migration Agency.
We further plan to initiate communication with all affected parties in order to clarify the
problem and start a process to change the current situation.

Fysioterapeutsektionen (Fysio)
Jan-18

Feb
-18

Kollo
VT18

Mars-18

April-18

Maj-18

Sep-18

Okt-18-

Planera event
för T6 i
samarbete
med
Praktikertjänst

Föreläsning för
fysioterapeutstudenter i
samarbete med
MF Idru

Sommarfest
Avslutning

Kollo
HT18

Samarbetspub
med
fysiotema, MF
Solna

Studentforum

Nov18

Dec-18
Glögg
mingel

Studentforum

/ = Redan
anordnat
Då styrelsen i sin nuvarande inkarnation fortfarande är relativt färsk kommer mycket av årets arbete
syfta till att utforma styrelsens framtidsplaner och sätta dem i rörelse.
Kollogänget fortsätter sin uppskattade verksamhet som inspark för termin 1 under deras andra vecka.
Kollot främjar gemenskap i klassen och är en möjlighet för styrelsen att introducera dess arbete tidigt
för de nya studenterna. Kollo för höstterminen anordnas i samband med terminsstart i september.
Under vårterminen planeras också diverse event med bland annat Praktikertjänst som riktar sig till
studenter som tar examen. Planeringen för detta är just nu i förstadiet och eventet kommer
förmodligen bli av i slutet av terminen.
Vi har även kontakt med MF:s Idrottsutskott angående en föreläsningsserie där först ut är en
fysioterapeut som ska hålla föreläsning. Detta kommer vara riktat till alla terminer på
fysioterapeutprogrammet. Sommaravslutning i slutet på maj kommer troligtvis hålla samma upplägg
som förra året tillsammans med Fysio-IdrU, exempelvis volleybollturnering med grillning eller
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liknande. FysioIdrU har även diverse turneringar under året som anordnas specifikt för
fysiostudenterna där terminerna kan tävla mot varandra och brukar vara väldigt uppskattat. För
närvarande finns inga tider för när dessa kommer planeras in.
Studentforum kommer fortsätta varje termin. Det var något som infördes efter diskussion mellan
styrelsen och programledningen och blev ett lyckat event under höstterminen -17. Styrelsen kommer
fortsätta sprida information till samtliga fysioklasser via sina kanaler för bättre studentinflytande.
Tider för dessa forum är inte heller säkerställda.
Slutligen så planeras även en samarbetspub som kommer hållas i MF Solna där Fysiosektionen kan
hyra in sig och bjuda in fysiostudenter till en rolig temakväll med lekar och/eller tävlingar.
Glöggmingel inför jul eller något liknande event planeras inför julhelgen.

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 Ida Lagerström
Vice Ordförande Adele Kastensson
Sekreterare Alva Ihrén
Ledamot Soran Rabin Bozorg
Ledamot Nicole Laszlo
Ledamot Rebecca Erkenstam
Ledamot Capucine Delorme

Prioriterade områden inom utbildningsbevakning
Studentrepresentation
Utbildning och studiebevakning är kärnan i Läkarsektionens (LS) verksamhet. Utöver det fortlöpande
arbetet med studiebevakning är det styrelsens ambition att fortsätta utveckla arbetet med
studiebevakning. Arbetet med att utveckla studiebevakningen kommer att bedrivas kontinuerligt
under året med syfte att stötta studentrepresentanterna i deras roll som representanter för samtliga
läkarstudenter på KI. För att möjliggöra detta kommer styrelsen att arbeta tätare med
studentrepresentanterna under året, samt försöka förbättra den interna kommunikationen inom
sektionen.
Studentopinion
I nuläget arbetar styrelsen framför allt med att inhämta läkarstudenternas åsikter genom
sektionsmöten där samtliga läkarstudenter är välkomna att närvara och bidra med deras synpunkter.
Emellertid är tiden vid mötena ofta begränsad vilket gör det svårt att hinna diskutera samtliga aktuella
frågor. Dessutom är det ett stort antal läkarstudenter som av olika skäl inte har möjlighet att delta vid
mötena, vilket stundtals gör det svårt för styrelsen och studentrepresentanterna att känna sig säkra på
den generella studentopinionen. För att öka tillgängligheten för läkarstudenter är det styrelsens
ambition att under nästkommande verksamhetsår arbeta för att underlätta
kommunikationsmöjligheterna så att barriärerna för att göra sin röst hörd ska sänkas. Detta kommer
bl.a. att ske genom ökad användning av digitala verktyg och sociala medier.
Aktiv studiebevakning
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Under de senaste åren har studiebevakningen bedrivits relativ reaktivt. Detta innebär i praktiken att
LS framför allt bidragit med studentåsikter för att influera förändringar som initierats av fakulteten på
läkarprogrammet. Inför nästkommande år är det styrelsens ambition att verka mer proaktivt och driva
egna förändringar med syfte att förbättra utbildningen utifrån de synpunkter som finns bland
läkarstudenterna. Inom ramen för detta hoppas styrelsen även anordna öppna workshops för att bjuda
in samtliga intresserade studenter för diskussion kring de utbildningsfrågor man ämnar att driva.
Utbildningstillfällen
Läkarsektionen ämnar ägna verksamhetsåret till att vidare förbättra kvalitén på
studentrepresentationen på läkarprogrammet genom att erbjuda kontinuerlig utbildning för alla
studentrepresentanter. Läkarsektionen har sedan hösten 2016 anordnat utbildningskvällar för
nyinvalda studentrepresentanter, vilka har ansetts mycket uppskattade. Ett av målen för 2018 är
fortsätta hålla en utbildningskväll efter varje utlysning av representationsposter. Dessutom
planerar styrelsen att utforska möjligheterna för att anordna ytterligare utbildningskvällar riktade till inte bara de nyinvalda - utan alla studentrepresentanter, både nya som gamla.
Kontaktperson i styrelsen
För att säkerställa en god kommunikation mellan styrelsen och de sextiotal representanter i
Läkarsektionen kommer från och med 2018 varje kollegium, kommitté och arbetsgrupp ha en ansvarig
styrelseledamot. Målet är att att ge styrelsen möjlighet att få en bättre insyn i närvaro och därmed
säkerställa representation på varje möte, förenkla uppföljning av specifika frågor samt vidare för
styrelsen att utgöra ett mer lätttillgängligt stöd för studentrepresentanterna. Styrelsen under 2017
införde ett dokument kallat “Guide till att vara studentrepresentant” som specificerade
representantsuppdraget, och styrelsen 2018 ämnar att fortsätta implementeringen och spridningen av
denna.
Sociala aktiviteter
Läkarsektionens studentrepresentanter utför betydelsefullt arbete för alla läkarstudenter och styrelsen
för 2018 önskar uppmärksamma detta genom att anordna en social aktivitet i slutet av våren. Förutom
bekräftelse av gott utfört uppdrag syftar detta event till att vidare förstärka sammanhållningen och öka
umgänget mellan studentrepresentanterna.
Marknadsföring/kommunikation
Läkarsektionen har som mål att i slutet av verksamhetsåret ha ökat kännedomen om sektionen och
dess arbete. Styrelsen har flertal förslag på hur målet ska uppnås och dessa innefattar bland annat mer
kontinuerlig uppdatering av sociala medier, tydligare ansvarsfördelning för marknadsföringsarbete
inom styrelsen samt mer frekvent uppdatering av hemsidan för att förenkla uppföljning av aktuella
frågor samt diskussioner från sektionsmöten. Målet är att göra både hemsidan och sociala medier mer
attraktiva och interaktiva så att fler kan och vill engagera sig i Läkarsektionens arbete. Hemsidan ska
även vidareutvecklas till att omfatta en guide för nyantagna samt eventuellt även en köp-och-sälj-sida.
Sektionsstyrelsen ämnar att utreda denna fråga och att utlysa en arbetsgrupp som kan vidareutveckla
sektionens hemsida. Sektionsstyrelsen arrangerar sedan flera år tillbaka ävn informationstillfällen för
läkarstudenter på termin 1, 2 och 5. Detta är något vi ämnar göra även under 2018.
Arbetsgrupp för kurswebbar
År 2016 genomförde Läkarsektionens arbetsgrupp för kurswebbar en enkätstudie med syfte att
kartlägga de behov och önskemål som fanns bland läkarstudenterna avseende kurswebbens
utformning och funktioner. Sedan dess har arbetsgruppen utarbetat en mall för kommande kurswebb,
genomfört pilotstudie för denna mall på kursen i medicinsk vetenskaplig metodologi på
termin 5 samt genomfört en posterpresentation på AMEE konferensen i Helsingfors 2017. Under
kommande verksamhetsår ska denna arbetsgrupp fortsätta sitt arbete tillsammans med
kontaktpersoner på KI för att tillämpa enkätstudien och pilotprojektet i implementeringen av Canvas
på KI.
God introduktion för nya studenter
Läkarsektionen har arbetat med frågan om introduktion för nya studenter i mer än 3 års tid. Vi har
aktivt arbetat för att bibehålla introduktionsinternatet (”kollot”) och fadderverksamheten. Dessvärre
är detta en fråga där studenterna kämpar emot programmet som vill avveckla introduktionsinternatet
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och ersätta detta med andra aktiviteter. Arbetet med introduktionen är planerat att slutföras under
2018 och vi hoppas kunna påverka detta till den grad att internatet bibehålls och erbjuds även till
kommande läkarstudenter.
Pedagogiskt pris
Sektionen har utarbetat ett reglemente för läkarstudenternas pedagogiska pris, Hippocampus. Vi
ämnar rekrytera en priskommitté och utdela priset för första gången under detta verksamhetsår.
Samarbeten
Sektionsstyrelsen har som mål att fortsätta och utöka samarbetet med SLF Student och framförallt
med lokalföreningen för Stockholm. Genom kontinuerlig kontakt och tillgång till mötesprotokoll kan
vi hålla oss uppdaterade om varandras verksamheter och samarbeta i frågor som är aktuella för
läkarstudenterna på KI. Under 2017 samarbetade sektionen med MFs presidium gällande
introduktionsinternatet på läkarprogrammet. Styrelsen har som ambition att upprätthålla samarbetet
med MF rörande utbildningsbevakning genom att delta i utbildningsråd och via kontinuerliga
uppdateringar från de instanser som MF rekryterar studentrepresentanter till (t.ex. US och KI-SLL).
Ordförandekonventet för Medicin Studerande i Sverige (OMSiS)
OMSiS har 4 möten per år. Vi planerar att representera Läkarsektionen vid samtliga av dessa möten
med 2 st studentrepresentanter samt skicka in minst 1 fråga för diskussion inför varje mötestillfälle.
Enligt nuvarande planering är inget möte förlagt i Stockholm under 2018.
AMEE
Konferensen för medicinsk pedagogik, AMEE, äger rum i augusti 2018 i Basel, Schweiz.
Läkarsektionen ämnar vara närvarande på konferensen med hjälp av finansiella medel från
programnämnden.
Ekonomi
Sektionsstyrelsen har som mål att strukturera utgifterna för verksamhetsåret genom att upprätta en
intern budget. Denna ska ligga till grund för samtliga kostnader som sektionen har kontinuerligt, så
som fika för styrelse- och sektionsmöten. Vår förhoppning är att den interna budgeten ska effektivisera
resursutnyttjandet och att detta i sin tur ska möjliggöra ex. sociala aktiviteter för
studentrepresentanterna.
Möten
Läkarsektionen har 3-4 regelbundna sektionsmöten per termin dit samtliga läkarstudenter kallas.
Dessa möten fungerar som ett diskussionsforum och utformar underlag för vidare diskussion i
kollegier/kommittéer samt programråd och programnämnd. Vi ämnar fortsätta med dessa möten även
under 2018.

Optikersektionen (Kaustika)
Nytt år nya möjligheter
Ny styrelse tillträder i Januari 2018. I styrelsen är vi ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig,
sekreterare, vice sekreterare, festkommittéansvariga, sociala medieransvarig, mottagninsgeneraler,
samt fikaansvarig. Tydligare riktlinjer ska finnas för hur den nya styrelsen ska skötas och vem som har
ansvar för vad, dokument har framställts och finns tillgängliga för styrelsemedlemmar i Kaustikas sida
på PingPong. Detta för att uppgifterna ska bli mer rättvist fördelade och hanteras på rätt sätt.
Under 2018 vill vi jobba för att fler studenter ska bli kårmedlemmar genom att informera mer under
Kaustikamöten och mer information på facebook för att nå ut ytterligare till studenterna på
optikerprogrammet.
Vi fortsätter samarbetet med våra sponsorer och söker i dagsläget inte några nya. Vi anordnar flera
mingelkvällar per termin där olika optikerföretag får komma till oss och presentera sig, vi lär känna
varandra mer och får lära oss om hur deras företag fungerar och vilka arbetsmöjligheter de erbjuder.
Sponsringar för sponsorerna gör även att de får tillgång till att sätta upp affischer och jobberbjudande
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på vår anslagstavla och gå med i vår Kaustika Företagsgrupp på facebook. Sponsringsummorna går till
oss optikerstudenters elevtrivsel, Kaustika och examenscermonin i slutet av vårterminen.

Sektionsmöten
Vår målsättning är att ha möten ca en gång per månad under terminerna. Det första sektionsmötet
varje år blir vårt årsmöte, då vi fr.o.m. år 2009 har verksamhetsåret lika med kalenderåret. Detta år
fortsätter vi vår målsättning att öka antalet deltagare på mötena. Mötena hålls i Kaustikas lokaler på
St. Eriks Ögonsjukhus, där även de flesta aktiviteter och event hålls som Kaustika anordnar.

Event-kvällar
Vi planerar i år att ha sex stycken eventkvällar som ofta går i ett förbestämt Tema, t.ex. Halloweenpub
med pris för bäst utklädnad. De anordnas av oss studenter och hålls i våra lokaler på St.Eriks
ögonsjukhus. Kaustika skjuter till med summa för att eventvärdarna ska kunna anordna något litet
extra. Eventkvällarna brukar vara mycket uppskattade av oss studenter.

De fyra årliga festerna
Vi har varje år en:






Halloweenfest
Julfest, anordnas av eleverna som går termin 1.
Mexicopub med avslöjan av temat på examenscermonin
Examenscermoni. Anordnas under våren av termin 4 och
bekostas av biljettintäkter och sponsorer.

Äskan:
Som mål har vi att äska för:
Mottagning av nya studenter: optikerkampen, solvik-kollo, mat, lekar, grillar, kubbspel,
brännbollsspel, musikhögtalare, material, priser etc
Förbrukningsinventarier: Gardiner, ny kaffebryggare, bestick, muggar, filtar, tallrikar, diskborstar,
diskmedel etc
Kontorsmaterial: sax, pennor, papper, frimärken, pärmar, plastfickor,
Sammanträdeskostnader: fika etc
Sociala aktiviteter: mat, lekar, material, spel,
Introduktionsdag: mat, lekar, grillar
Utmärkelser: kaustikamedaljer och medaljetuier, inköp av diplomramar, priser etc

Introduktion av nya studenter under HT 2018
I början av höstterminen välkomnar vi våra nya studenter genom en
förregistreringsdag/introduktionsdag med efterföljande start av den årliga optikerkampen två dagar
senare. Ettorna delas upp i lag där man tävlar i form och tävlar i följande:
Stadsvandringsdag – T1 delas upp i sina optikerkampslag, får varsin karta och diverse uppdrag att
utföra på Kungsholmen. Uppgifterna bilddokumenteras, där bästa/mest kreativa bilderna utgör
vinnarna som tilldelas priser. Denna aktivitet är till för att dels lära känna staden och dels lära känna
sina nya kurskamrater.
Brännbollsdag – T1 möter T3 och T5 i en brännbollsmatch. Enligt tradition bär T1 begagnade glasögon
med överdrivet starka styrkor under hela matchen. Det hela avslutas med pizza eller grillkväll i
Kaustikas lokaler eller utomhus om vädret tillåter.
Biljardkväll - T1 delas in i lag med en varsin äldrekursare och kör en turnering, vinnaren vinner poäng
till finalen.
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Som avslutning på Optikerkampen/mottagningen spenderar vi ett dygn i Solvik där vi enligt tradition
avslutar optikerkampen med 5-kamp (man vinner ett fint pris till sitt lag och får sätta sitt lags namn på
Kaustika-pokalen som pryder en hylla i Kaustika), äter middag, badar/bastu, dansar och lär känna
varandra. Alla deltagande på Solvik bjuds på middagen.

Psykologsektionen (PsyKI)
Psykologsektionen, PsyKI, syftar till att ordna aktiviteter som för studenterna inom psykologsektionen
samman. Vi vill också öka samvaron mellan utbildningsprogrammen inom MF samt mellan de olika
psykologprogrammen i Sverige. En annan viktigt del är utbildningsbevakning och ta vara på våra
studenters intressen.
Styrelsen 2018 (Jan 2018 – Jan 2019)
Styrelsen ska bestå av en ordförande, en vice ordförande, en kassör, en psykklubberiansvarig, en
utbildningssekreterare, en sekreterare och en mottagningsansvarig.








Ordförande: Pinja Ruuhinen
Vice ordförande: Camilla Ödling
Kassör: Arvid Harder
Psykklubberiansvarig: Jonathan Saunderson
Utbildningssekreterare: Anna Nordin
Sekreterare: Alice Ahnlund Hoffmann
Mottagningsansvarig: Ella Gutzen

Möten
Psykologsektionsmöten ska hållas ungefär en gång per månad under terminstid. Alla
psykologstudenter inskrivna vid Karolinska Institutet är välkomna på mötena.

Årsmöte i januari eller februari – val av styrelse och andra förtroendeposter

Hålla regelbundna psykologsektionsmöten – åtta möten planeras

Marknadsföring





Underhåll av PsyKI:s delar av Medicinska Föreningens hemsida.
Hålla informationskanalerna uppdaterade – PsyKI:s egna grupp och sida på Facebook.
Sälja tygkassar med PsyKI:s logga.
Jobba för att fler psykologstudenter blir medlemmar och engagerar sig i kåren.

Mottagning och avslutning



Avslutningsfesten Slutsessionen för termin 10 anordnas med hjälp av termin 8.
Mottagningsaktiviteter för de nyantagna anordnas med hjälp av termin 2.

Fest och andra sociala aktiviteter






PsyKI-speeddejting – studenter från de övre terminerna svarar på frågor och minglar med
studenter från termin 1.
Vi eftersträvar att ordna fler ”fikaträffar” eller dylika alkoholfria-events.
Fest eller sittning i MF:s lokaler, vi bjuder också ibland in andra program inom MF till våra
fester och ibland.
Terminsöverskridande aktiviteter som samtliga psykologstudenter kan delta på, samt
psykologstudenter från andra universitet i Sverige.
Vi vill fortsätta samarbete med Klimatföreningen.

Idrotts- och friluftsaktiviteter


Läger på Solvik.

Utbildning och studiebevakning


Medverka i samarbete mellan alla lärosäten med psykologprogram
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Vi vill vara en aktiv del av MF ifråga om deltagande på utbildningsråd och informationsdagar.

Sjuksköterskesektionen (SSEK)
Det finns för närvarande ingen Verksamhetsplan för 2018
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