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Instruktioner för hur ledamöter i organ där Medicinska 

Föreningen är representerad skall utses 

 

Antagen: 2000-04-26 

Ändrad: 2002-05-22, 2004-04-21, 2005-02-02, 2006-04-19, 2013-02-21, 2013-04-24, 

2016-10-24, 2019-09-26 

 

Denna instruktion anger hur Medicinska Föreningen i Stockholm utser 

studentrepresentanter enligt 7 § Studentkårsförordningen (2009:769) och representanter i 

andra externa organ där föreningen är representerad. Den anger också med vem samråd 

skall ske enligt 2 kap. 14 § 2 st Högskoleförordningen (1993:100). 

 

För att representera MF skall personen i fråga vara medlem i MF och erlagt fastställd 

medlemsavgift. Om representant ej är medlem i MF vid utövande av uppdrag ser MF att 

representanten ej kan företräda MF. 

 

Nedan anges de externa organ där MF är representerat samt vilket kårorgan som utser 

representanter i respektive organ. Finns fler än ett beslutande organ anges dessa med 

kommatecken mellan. Förslagsställare till det organ som utser representanter anges inom 

parentes. 

 

Mer om respektive position finns beskrivet i separata instruktioner. 

 

 

Organ som MF har representanter i Organ som utser 

representanter (föreslår 

representanter) 

 

Karolinska Institutets (KI) övergripande organ 

Konsistoriet 

Fakultetsnämnden 

FuM (Valberedningen) 

FuM (Valberedningen) 

Kommittén för utbildning FuM (Valberedningen) 

Kommittén för forskning FuM (Valberedningen) 

Kommittén för forskarutbildning 

 

 

 

 

FuM (Valberedningen) 
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Råd, nämnder och övriga stödfunktioner 

Arbetsmiljönämnden tillika 

huvudstuderandeskyddsombud 

Disciplinnämnden 

 

Styrgrupp för Pedagogisk enhet för undervisning 

och lärande (UoL) 

Makroekonomiska gruppen (MEG) 

Samordningsgrupp för kvalitetsarbete 

Rekryteringsutskott 

Docenturutskott 

 

Fakultetsrådet 

Etikrådet 

KI/SLL utbildningsråd 

KI/SLL forskningsråd 

Internationaliseringsråd 

Rådet för miljö och hållbar utveckling 

Biblioteksrådet 

Infrastrukturråd 

Övriga arbetsgrupper 

 

FuM (Valberedningen) 

 

FuM (Valberedningen) 

 

FuM (Valberedningen) 

 

FuM (Valberedningen) 

FuM (Valberedningen) 

FuM (Valberedningen) 

FuM (Valberedningen) 

 

FuM (Valberedningen) 

FuM (Valberedningen) 

FuM (Valberedningen) 

FuM (Valberedningen) 

FuM (Valberedningen) 

FuM (Valberedningen) 

FuM (Valberedningen) 

FuM (Valberedningen) 

Styrelsen 

 

Kommittégemensamma grupperingar 

Pedagogiska priskommittén FuM (Valberedningen) 

 

Organ under Kommittén för utbildning (KU) 

Lärandemiljörådet 

Stipendienämnden 

Rosanders donationsfond 

Programnämnder 

FuM (Valberedningen) 

FuM (Valberedningen) 

FuM (Valberedningen) 

Respektive sektions sektionsstyrelse 

eller styrelsen om sektion saknas 

Kurs-/block-/temakommittéer o.d. Respektive sektions sektionsstyrelse 

eller styrelsen om sektion saknas 

Studiesociala kommittéer Respektive sektions sektionsstyrelse 

eller styrelsen om sektion saknas 

Internationella kommittéer Respektive sektions sektionsstyrelse 

eller styrelsen om sektion saknas 

Övriga underorgan till programnämnder Respektive sektions sektionsstyrelse 

eller styrelsen om sektion saknas 

Urvalskommittéer Respektive sektions sektionsstyrelse 

eller styrelsen om sektion saknas 

Övriga berednings samt arbetsgrupper Styrelsen (Utbildningsrådet) 

 

Organ under Kommittén för forskarutbildning (KFU) 

Disputationskommittén Doktorandsektionen 

Kurs- och programkommittén Doktorandsektionen 
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Styrgrupper 

Övriga arbetsgrupper 

Doktorandsektionen 

Doktorandsektionen 

 

Grupperingar under universitetsförvaltningen 

Kulturrådet FuM (Valberedningen) 

Övriga grupperingar Styrelsen 

 

Grupperingar på institutionerna 

Programspecifika grupperingar Respektive sektions sektionsstyrelse 

eller styrelsen om sektion saknas 

Utbildningsnämnder och övriga 

institutionsrepresentanter*  

Styrelsen (Utbildningsrådet) 

 

 

Organisationer utanför MF och KI 

 

Arbetsgivaralliansen 

Föreningsstämman Styrelsen (Personalchef) 

Branschkommittéårsmöte Styrelsen (Personalchef) 

 

Beatelunds samfällighetsförening 

Årsstämman Sportstugunämnden 

 

Biomedicinstuderandes Riksorganisation (BRO) 

Representanter Biomedicinutbildningssektionen 

 

Flemingsbergs Förenade Studentkårer (FFS) 

Årsmötet Styrelsen 

 

Föreningsarkiven i Stockholms län 

Årsmötet Förvaltningsutskottet  

 

Färjholmens Bryggintressenters förening 

Årsmötet Sportstugunämnden 

 

Landshypotek ekonomisk förening 

Regionmöte Förvaltningsutskottet 

 

Medicinska Bokhandeln AB (MB) 

Bolagsstämman Styrelsen 

 

Medicinska Föreningens kårhusstiftelse 

Kårhusstiftelsens styrelse Styrelsen 

Revisorer Styrelsen 

 

Ordförandekonventet för de Medicine Studerande i Sverige (OMSiS) 

Representanter Läkarsektionen 

 

Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO) 

SSCO:s studentråd Styrelsen 
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Klubbmästarrådet Programutskottet 

 

 

Information till och samråd med studentrepresentant enligt 2 kap. 14 § 

2 st Högskoleförordningen 

Enligt 2 kap. 14 § 2 st Högskoleförordningen gäller att om beslut ska fattas eller beredning 

ska genomföras av en enda person, ska information lämnas till och samråd ske med en 

studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförandet av beredningen. 
  

Om ärendet kan hänföras till en särskild utbildning (forskarutbildningen räknas som en 

utbildning) ska samråd ske med ordföranden för den sektion som innefattar utbildningens 

studenter, eller den person som denne utser. 

Vid beslut av rektor, beredning inför beslut av rektor samt i alla andra fall än de som avses i 

första stycket, ska samråd ske med kårordföranden – vice kårordföranden vid 

kårordförandens förhinder – eller den person som denne utser. 

 

Följande är exempel på beslut som fattas av enskilda individer centralt vid Karolinska 

Institutet: 

Rektorsbeslut 

Universitetsdirektörens beslut 

Vice rektor för utbildning beslut 

Vice rektor för utbildning på forskarnivå beslut 

Vice rektor för forskning beslut 

Dekanbeslut Campus Nord 

Dekanbeslut Campus Syd 

Dekanbeslut Campus Solna 

 

Studerandeskyddsombud  

Ett studerandeskyddsombud utses enligt 6 kap. 17-18 §§ Arbetsmiljölagen (1977:1160). 

Dessutom ska det enligt 6 kap 8 § finnas studerandeskyddsombud i högskolans 

skyddskommitté (vid KI kallad arbetsmiljönämnden). 

 

Huvudstuderandeskyddsombud    Fullmäktige (Valberedningen) 

Biträdande huvudstuderandeskyddsombud  Fullmäktige (Valberedningen) 

Studerandeskyddsombud på institutionsnivå  Styrelsen (Utbildningsrådet) ** 

Studerandeskyddsrepresentant på programnivå Respektive sektion 

 

 
 

* Institutionsrepresentanter, exklusive studerandeskyddsombuden och 

studerandeskyddsrepresentanterna, väljs till att representera samtliga studenter vid en 

institution. 

Upp till 10 representanter kan väljas per institution. Beredning av val ska ske i samråd med 

Utbildningsrådet och berörda sektioner och färdigt förslag ska presenteras för styrelsen för 

slutgiltigt beslut. Till institutionsrepresentanter bör studenter väljas som genomgår 
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utbildning bedriven utav institutionen, minst en av representanterna ska även vara en av 

Doktorandsektionen nominerad kandidat. 

 

** Då studenter på grund- och avancerad nivå ofta har sin utbildning förlagd på flera 

institutioner är det rekommenderat att i första hand tillsätta studenter på forskarnivå och i 

andra hand en student som har hela sin utbildning förlagd vid den institutionen. 

 

 


