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Styrelsen
Styrelsemedlemmar 2018
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Ledamöter:

Iris Peña Arriarán
Laura Andersson
Omar Branzell
Carl Blomqvist
Hanna Eklund
Anton Hoffman
Fredrik Jöneby

Leif Karlsson
Anastasios Mastroanastasiou
Karin Ström

Arbetssätt
Under 2018 har Styrelsen sammanträtt 13 gånger, vi har även valt att fördela vår verksamhet i löpande
verksamhet och arbetsgrupper där styrelsens ledamöter varit drivande i olika projekt.

Kårstatus
Under året har något av det viktigaste vi arbetat med i styrelsen varit vår ansökan för fortsatt kårstatus. Var tredje
år behöver detta förnyas och för att få godkänd status som kår krävs att vi kan redovisa för lärosätet att vi bedriver
studiebevakning och kan representera alla program vi söker status som kår för. Under MF har vi 13 sektioner som
representerar de flesta grundprogram som finns på KI, vi representerar även doktorander samt studenter från
fristående kurser samt specialistsjuksköterskeprogrammet.
Vi har behövt samla statistik och redovisa information om samtlig verksamhet vi bedriver för att fullfölja ansökan.
Vi har även i efterförloppet tagit fram nya avtal rörande verksamhetsstödet vi får från KI och motivera till de
summor vi nu äskat om.
Nytt för kommande 3 år är att vi nu fått finansiering för en studentrepresentantansvarig då detta arbete är så
omfattande att det i dagsläget tar ca 75 % av en heltidstjänst. Något som kommer att underlätta för MF att i
framtiden kunna fylla de viktiga studentrepresentativa posterna inom KI.
Vi har även fått beviljat en summa för fortbildning av Student- och doktorandombuden på MF.
Även avtalet för lokalstöd ska ses över och detta är ett arbete som kommer att fortsätta med den nya styrelsen
under 2019.

Omvärld
Styrelsen anser att det är viktigt att vi som kår håller oss informerade om hur samhället omkring oss utvecklas för
att vi ska kunna ge våra studenter de bästa förutsättningarna för att lyckas med sina studier. Exempelvis började
vi året genom att publicera en debattartikel i SvD och tillföra vårt perspektiv i frågan om Mastersstudenterna på
KI som utvisades i början av 2018. Vi har även engagerat oss i doktorandernas situation och de nya
antagningsreglerna. Samt tagit del av de arbetsgrupper som KI haft i sitt arbete med den pågående granskningen
utförd av Universitetskanslersämbetet UKÄ.
Vi har även fortsatt engagera oss i SSCO – Stockholms studentkårers centralorganisation för att som en av de 4
”storkårerna” i Stockholm kunna påverka vilka frågor som drivs politiskt för samtliga studenter i Stockholm. Vi
har haft minst en och oftast två aktiva representanter i styrelsen under flera års tid och tanken är att detta
samarbete skall fortsätta.
De frågor som drivits mest från Medicinska föreningens sida har innefattat Studenters psykosociala hälsa,
Studentpalatsets bevarande samt arbetsgruppen för Stiftelser och fonder.
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Studentrepresentation
Under 2018 har styrelsen fortsatt arbetet med att ytterligare tydliggöra de strukturer som finns inom KI för
studentrepresentation. Det har varit ett tungt arbete som är en fortsättning på ett projekt som startade redan
2015. I och med KI:s omorganisation har det även under 2018 tillkommit ca 50 nya studentrepresentativa poster
till de redan befintliga ca 150.
Arbetet under året har inneburit att kartlägga och utvärdera i vilken instans inom MF samtliga poster behöver
tillsättas, vad posterna faktiskt innebär för representanten och tidsåtgång samt ev ersättning från KI:s sida.
Därefter har posterna utlysts, information har sänts till våra medlemmar, insamling av intresserade individer har
skett och slutligen har beslut fattas.
Detta är minst sagt omständligt, något som KI gjort en ansats att underlätta genom att besluta om riktlinjer för
hur man bör inbjuda studenterna att delta. Detta mynnade ut i ett dokument som rektor beslutat om. Styrelsen
har fått möjlighet att kommentera underlaget. Vi ser dock fortfarande en del problem i vissa restriktioner som KI
ålagt våra studentrepresentanter och kommer sannolikt att fortsätta arbetet med att få till ändringar i detta
dokument under 2019.
I samband med den nya organisationen har vi även på nytt behövt förhandla om platsfördelningen med vår
systerkår Odontologiska föreningen. Dessa hann inte bli klart under 2018 men styrelsen och framför allt presidiet
kommer att fortsätta att värna om MF:s möjligheter att behålla viktiga platser i centrala organ.

Utbildningsrådet
Under året har vi även gjort en satsning för att öka kommunikationen mellan sektionerna i studentrepresentativa
frågor. Vi återupptog Utbildningsrådet som hade 2 möten under året för att försöka samordna viktiga frågor som
går över utbildningsgränserna samt skapa en ökad känsla av gemenskap på kåren. Historiskt sett har vi sett
deltagande i MF:s centrala organ (samt i utbildningsrådet) av de största programmen. Vår ambition är dock att
samtliga av MF:s sektioner ska känna sig lika välkomna att kandidera till bland annat styrelsen och andra
representativa poster. Utbildningsrådet ska förhoppningsvis fortsätta att vara ett nav för utbyte även under 2019.

Samverkan
Styrelsen har under 2018 haft en särskild arbetsgrupp för gemenskap. Då vi sett ett behov att skapa utrymmen för
våra aktiva medlemmar att mötas över organgränserna på kåren och tillsammans skapa nya möjligheter till
samarbete. Marknadsföringen för dessa event har främst riktats till våra aktiva medlemmar så vi vill värna om de
som lägger ner tid på kåren, dock ser vi ett behov att fortsätta bredda oss och nå ut till samtliga nya studenter och
fortsätta att verka för en ökning av medlemsantalet. Det ska vara värt att vara medlem i MF!
Som exempel har vi anordnat gemenskapsdagen då vi även bjöd in vår vänkår Thorax medicinarklubb från
Helsingfors. Det blev en landskamp med flera grenas som avslutades i gemensamma festligheter. Eventet blev
mycket uppskattat och ambitionen är att framtida styrelser ska fortsätta med denna nya tradition.

Psykosocial hälsa
Styrelsen har även arbetat med studenternas psykosociala hälsa. Vi har deltagit i regelbundna avstämningar med
studenthälsan för att utforska vad studenterna vill ha för information gällande stresshantering, verktyg för att
upptäcka tecken till psykisk ohälsa tidigt och tillgången till vård. Vi har en god utgångspunkt för att som kår
arbeta förebyggande med dessa frågor, dock har detta arbete tyvärr inte varit särskilt framgångsrikt då dels
studenthälsans resurser varit begränsade samt studenternas intresse av de event som planerats under året varit
mycket svagt.
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Flemingsberg
Styrelsen har under året arbetat med framför allt lokalfrågan i Flemingsberg. Att vi inte har likvärdiga lokaler som
på vårt kårhus i Solna tror vi har bidragit till att de program som har Flemingsberg som central studieort känner
sig åsidosatta. Vi har under året utforskat möjligheter för expansion, dock har inget slutgiltigt avtal fattats men vi
hoppas att även detta arbete ska fortgå under 2019.
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Fullmäktige
Två mandatperioder – 2017/2018 och 2018/2019 – inträffade delvis under 2018. Ny mandatperiod påbörjades
vid fullmäktiges konstituerande sammanträde i november.

Presidium
Talman: Jens Andersson (båda de aktuella mandatperioderna)
Vice talman: Laura Andersson (2018/2019)
Sekreterare: Omar Branzell

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 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
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

BAS
BAS
BUS
BUS
DSA
DSA
Fysio
Fysio
LS
LS
PHS
PHS
PsyKI
PsyKI
SSEK
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Suppleanter
Anders Norell Bergendahl
Darco Zindrou
Julia Ekman
Felix von Renteln
Ulrika Södergård
Leo Ziegel
Hanna Eklund
Karin Ström
Hanna Crona

Ledamöter och suppleanter mandatperioden 2018/2019
Ledamöter
Amineh Ghaderi
Henna Salo
Sarah Awad
Alexander Johansen
Simon Jakobsson Björkén
Adelina Vikström
Oscar Martinez Martinez
Pinja Ruuhinen
Sandra Elert
Elin Frisell
Itisha Adhikari
Gustav Carlstedt
Hannes Eichner
Hanna Eklund
Michelle Estman
Sara Fakih
Jesus Gullon Sanz
Omid Hajimirsadeghi
Anton Hoffman
Kaj Li
Robert Lilford
Katarina Markus
Marta Matlacz
Anders Norell Bergendahl
Alice Weréen
Finn Wiesinger
Emmanuel Zavalis
Suppleanter
Qiaoli Wang
Lie Åslund
Maren Gerdes
Sylvya Pasca
Yasamin Tabesh
Emma Jansson
Isabell Hammarlund

DSA
DSA
LS
LS
BUS
BUS
SSEK
PsyKI
LoS
Fysio

DSA
DSA
BUS
BUS
SSEK
PsyKI
LoS
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Sammanträden
Här följer en förteckning över de sammanträden som fullmäktige har haft under året och de viktigare ärendena
som avhandlades på dessa.

Vintersammanträdet 2018-02-26 (2017/18:3)
Projektet Student’s Nobels Nightcap 2017 motionerade om att få sin budget för 2018 ändrad för att få plats med
alla kostnader som hmnar på 2018 i stället frö 2017.
Det fanns tyvärr inget förslag till verksamhetsplanen för 2018 så det ärendet fick bordläggas på nytt.
En proposition om diverse stadgeändringar och motioner om stadgeändringar rörande Förvaltningsutskottet och
kårfotograferna bifölls i andra läsningen.
Instruktionerna för Utbildningsrådet vid utdelning av Mäster ändrades.
Biomedicinska analytikersektionen har verkat i några år men det har uppmärksammats att Fullmäktige inte har
bildat sektionen och fastställt reglemente för den. En motion om att bilda sektionen och fastställa reglemente för
den hade inkommit men den remitterades till styrelsen för översyn.
Förslaget till alkoholpolicy bordlades.
Fullmäktige fastställde en värdegrund för föreningen.

Bokslutssammanträdet 2018-04-26 (2017/18:4)
Verksamhetsberättelsen för 2017, årsredovisningen och revisionsberättelsen och till dessa hörande ärenden fick
även i år bordläggas då varken verksamhetsberättelsen eller årsredovisningen var färdiga.
Verksamhetsplanen för 2018 fastställdes först vid detta sammanträde.
Karolinska Cricket Club of Medicinska Föreningen hade inkommit med en ansökan om att bli kårförening men
den remitterades till styrelsen för vidare beredning.
Biomedicinska Analytikersektionen (BAS) inrättades och reglemente för sektionen fastställdes.
Förslaget till alkoholpolicy bifölls slutligen med en mindre ändring.
Ceremoninämnden inrättades och reglemente för nämnden fastställdes.
En motion om nybyggnation på Solvik bifölls. Den innebar att sovlängan på Solvik ska ersättas av ett nytt hus som
MF ska låta bygga och att pengar ska avsättas ur Solviksfonden för detta.
En motion om arvodering av husansvariga och serveringspersoner bifölls. Motionen fastställde bl.a. arvoden för
de som är husansvariga och står i baren på förhyrningar.
En motion om ändrade villkor för föreningens lån bifölls. Den innebar att MF fortsätter låna till rörlig ränta.

Majsammanträdet 2018-05-23 (2017/18:5)
Värd och chefredaktör för Medicor valdes.
Verksamhetsberättelsen för 2017 godkändes. Årsredovisningen för 2017 var dock inte färdig så den bordlades.
Revisionsberättelsen och beslutet om ansvarsfrihet bordlades likaså.
Utskottet Students’ Nobel Nightcap inrättades och reglemente för utskottet fastställdes.
En äskan från projektet Student’s Nobel Nightcap om användning av projektets överskott bifölls.
Fullmäktige beslutade att föreningen ska absorbera den inaktiva Sjukgymnasternas Studentkår i Stockholm.
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Motionen om nybyggnation på Solvik bifölls i andra läsningen. Användande av medel ur Solviksfonden i den
storleksordning som det gällde kräver nämligen två beslut av Fullmäktige.
Karolinska Cricket Club of Medicinska Föreningen hade ju tidigare inkommit med en ansökan om att bli
kårförening. Den ansökan avslogs nu.
En motion om kårband remitterades till Ceremoninämnden.
Arkivarie och bibliotekarie valdes.
Fullmäktige uppdrog åt styrelsen att ansöka om ställning som studentkår för 2019-2021.

2018-09-27 (2017/18:6)
Fullmäktige biföll i första läsningen en proposition om diverse stadgeändringar.
Årsredovisningen för 2017 fastställdes. Fullmäktige beslutade om resultatdispositionen. Revisionsberättelse
förelåg dock inte så beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse kunde inte fattas.
Fullmäktige biföll en proposition om hur arvoderingar inom projektet Framtidens Kårhus ska ske.
Ett reglemente för Sjuksköterskesektionens festkommitté Festis fastställdes men sektionen ålades att inkomma
med ett förslag till att inkorporera det i sektionens reglemente.
Delårsrapporten för första halvåret var inte färdig och bordlades därför.

Konstituerande sammanträdet 2018-11-19 (2018/19:1)
Sedvanliga valärenden behandlades. Behandlingen av dessa tog så lång tid att flera valärenden och beslutsärenden
fick bordläggas. Vice talman valdes denna gång för första gången för en hel mandatperiod.

2018-12-06 (2018/19:2)
Protokollet över 2018 års valförrättning godkändes.
Den motion om kårband, som först togs upp på majsammanträdet, togs upp på nytt med ett yttrande från
Ceremoninämnden. Ceremoninämndens yttrande innehåll yrkande om bifall till motionen med vissa ändringar,
vilket bifölls.
2018 års stadgeändringsproposition bifölls i andra läsningen.
Ett flertal valärenden som inte kunde behandlas på föregående sammanträde behandlades på detta sammanträde,
men tyvärr fanns det inte heller detta sammanträde tid för alla.

Budgetsammanträdet 2018-12-12 (2018/19:3)
De valärenden som inte hade blivit avklarade på de två föregående sammanträdet behandlades och några av dem
avklarades.
En korrigerad version av årsredovisningen för 2017 fastställdes. Det förekom tyvärr ett räknefel i den version som
hade blivit fastställd tidigare.
Delårsrapporten för första halvåret föredrogs och lades till handlingarna.
Budgetpropositionen för 2019 behandlades. Budgetpropositionen fastställdes med två ändringar. Någon
proposition om verksamhetsplan hade styrelsen dock inte inkommit med.
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Förvaltningsutskottet, FU
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 2018 har Förvaltningsutskottet haft 17 protokollförda möten.

Medlemmar 2018
Alice Weréen
Victor Svedberg
Daniel Holl
Jens Andersson
Anton Hoffman
Iris Peña Arríaran
Laura Andersson
Max Kynning
Christoffer Brändefors
Matilda Kjellander
Anders Wikberg
Emily Eriksson
Jessica Härtell
Johan Olsson
Yi-Hua Zhang

Ordförande
Vice ordförande
Sportstuguchef
Ledamot, arkivarie, bibliotekarie
Ledamot
Ledamot, kårordförande
Ledamot, vice kårordförande
Ledamot okt-dec
Ledamot jan-okt
Ledamot, sekreterare, kårhusintendent
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ljud- och ljuschef
Datordirektör

Utöver detta har även kårens skattmästare och lokaladministratör deltagit i möten under 2018.
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.

Utskottet
Förvaltningsutskottets syfte är att möjliggöra verksamhet för övriga kårorgan, vilket innebär att vara behjälpliga i
alla de frågor som rör utskottets verksamhetsområde.

Synliggörande
Utskottet har under året inte arbetat aktivt med sin synlighet gentemot kåren utöver sin ordinarie verksamhet.
Utskottets förhoppning är att verksamheten ändå har varit synlig och därigenom har kunnat intressera nya
framtida medlemmar.

Nobel Nightcap
Under 2017 hölls Nobel Nightcap på Medicinska Föreningen. Då en del av restaureringen samt tömning av huset
och slutgiltig ekonomisk redovisning kvarstod att göra under 2018 föll det på Förvaltningsutskottet att i
samarbete med Nobel Nightcap göra kårhuset brukligt för våra medlemmar igen. Utöver restauration av kårhuset
lades en reviderad budget fram till Fullmäktige under våren 2018 som bättre skulle spegla de
reparationskostnader och naturaförmåner som försköts från 2017 till 2018.
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GDPR
I och med införandet av den nya lagstiftningen har utskottet arbetat löpande för att uppdatera rutiner kring
hantering av personuppgifter. Utskottet har inventerat de register som finns och gjort en prövning av vilka
personuppgifter som behöver lagras. Alla medlemmar har informerats om sina rättigheter via mejl. Kårorgan har
fått information om vad de ska göra med personuppgifter och att de behöver informera föreningen vilka databaser
de har och vilka uppgifter de sparar. Arbetet med att ytterligare förbättra vår verksamhet kring
personuppgiftshantering kommer behöva fortsättas under 2019 och framför allt inriktas på kårorganen, öka deras
kunskap och underlätta deras rutiner för ett säkert hanterande av personuppgifter.

Säkerhetsfrågor
Inbrott och tillgång till lokaler
Under julledigheten i januari 2018 skedde ett inbrott i kårhuset. Medaljer till ett försumbart värde samt
idrottspriser till ett värde av ca 15 000 kr togs från kårhusets reception. I samband med detta upptäcktes även att
obehöriga under vintern övernattat i kårhusets lokaler. För att undvika problem med detta i framtiden
informerades KI:s säkerhetsavdelning, MF:s vaktbolag och rutiner kring att säkerställa att dörrar är låsta togs
fram. Utskottet identifierade lov såsom jul och sommar som de tidpunkter med störst behov av kontroll av vilka
som befinner sig i kårhuset.
Utskottet gjorde även en utrensning i accessystemet och införde nya mallar för ansökan av access som är förenliga
med GDPR. Grupperna för access gjordes om och det fastställdes vem som har rätt att tilldela access till kåraktiva.
Detta innebar att alla kåraktiva fick på nytt ansöka om access och systemet är nu uppdaterat så att alla som är
tillagda i systemet har godkänt att deras personuppgifter sparas.

Låsinventering
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 2019.

Brandskydd
Under året arbetade utskottet med det systematiska brandskyddet och löpande med att informera kårorgan om
eventuella risker i de aktiviteter som genomförs. Kårorganet har arbetat för att på bästa sätt kunna revidera
brandfarliga aktiviteter i kårhuset så att dessa blir säkrare för våra medlemmar och minskar olyksrisken.

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
Förvaltningsutskottets ordförande tillsammans med skattmästaren har under året haft löpande kontakt med
ordförande och ekonomiansvariga inom varje sektion, utskott, nämnd samt några kårföreningar gällande MF:s
ekonomiska göranden. Syftet med kontakten har varit att uppdatera våra kåraktiva på lagar, regler och interna
riktlinjer gällande ekonomi. Detta innefattar bl.a. kårens redovisningssystem, en överblick över budgeten, hur de
kan äska pengar till sin verksamhet och alternativa finansieringskällor. Utöver detta har föreskrifter för sponsring
och en mall för sponsoravtal tagits fram.
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Budget
Arbetet med 2019 års budget sköttes under hösten 2018 av en arbetsgrupp bestående av ledamöter från 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.

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
Under året har personalchefsansvaret delats av:
Alice Weréen, personalchef
Iris Peña Arríaran, bitr. personalchef jan-feb
Laura Andersson, bitr. personalchef feb-dec

Förändringar i tjänster
Under året utvärderades behovet av en anställd som sköter både förhyrningsverksamheten och det praktiska i
kårhuset. Under de senaste åren har tjänsten kommit att bli mer administrativ och utskottet tillsammans med
styrelsen resonerade så att det inte längre är möjligt att hitta en anställd med den kompetens som krävs för att
utföra båda uppgifterna. En större del av det mer fysiska arbetet med kårhuset togs bort ur tjänsten och man
anställde istället för en vaktmästare en medlemsadministratör. Om detta skulle visa sig vara en gångbar modell
framhöll utskottet att man skulle kunna nyttja de sparade medlen för att ta in hantverkare i de fall det är
behövligt, istället för att ha en anställd som skötte detta.
Titeln på administratören har i samband med förändringen av vaktmästarens titel till lokaladministratör ändrats
till medlemsadministratör

Anställda under 2019
Studentombud: Nazira Hammoud Shahwan (100 %)
Doktorandombud: Sara Elg (100 %) (januari-april), Andrea Monatano Montes (25 %, vikariat, april-maj), Åsa
Samuelsson Ökmengil (50 % maj-augusti, 100% augusti-december)
Administratör: Fredrik Bisenius (75 % januari-juni) Kicki Blom (75 % augusti-december)
Vaktmästare: Roland Lauridsen (100 %, januari-juli), Victor Svedberg (25 %, vikariat, augusti)
Lokaladministratör: Camilla Wiberg (75 % september-december)
Skattmästare: Johanna Jangland (100 %)
Projektledare Framtidens Kårhus: Anna Eklöf (100 %)

Arbetsmiljö
Under året har arbetsmiljön diskuterats i samverkan med personalen. Ingen systematisk genomgång av
arbetsmiljön har gjorts.
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Samverkan
Personalcheferna har under året verkat för samverkan mellan organisationen genom regelbundna, protokollförda
samverkansmöten. Utöver detta har medarbetarsamtal och även utvecklingssamtal hållits med alla medarbetare.
Under året har man från utskottet identifierat att personalen gärna ser att man arbetar mer med koordinering av
personalgruppen för att dessa ska känna sig trygga i sina arbetsuppgifter och veta vem de ska vända sig till.
Utskottet har även identifierat ett behov av att skapa tydligare rutiner kring verksamheten inom personalen under
året på Medicinska Föreningen.

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.

Service till kåraktiva
Utskottet ska allmänt arbeta för att det ska vara administrativt lätt och okomplicerat att engagera sig i kåren.
Under året beslutade man att arbetet med den så kallade kårhandboken kommer läggas på is tills vidare. Utskottet
kommer istället på andra sätt att sprida information kring interna riktlinjer i fortsättningen. Utskottet har under
året gjort en systematisk utrensning av accessystemet till kårhuset och informerat kåraktiva om de riktlinjer som
gäller för att ha tillgång till kårens lokaler i Solna. Man har även arbetat med att få till fungerande system för
skrivare i Solna och i Flemingsberg. Dessvärre är systemen vid årsskiftet 18/19 ej fullt fungerande då en
hackerattack på KI:s nätverk resulterat i Medicinska Föreningens system.

Kårexpeditionerna
Expeditionen i Kårhuset har varit öppen och verksam under hela året. I Flemingsberg har expeditionen varit
öppet ca en gång per vecka. Under december beslutades att på prov ha receptionen öppen 12-17 på måndagar för
att öka tillgängligheten för våra medlemmar. Dessutom beslutades att receptionen skulle vara stängd tisdagar
(utom under mottagningen) för att ge medlemsadministratören tid för administrativt arbete.

Medlemsbevis till ständiga medlemmar
Utskottet har i flera år diskuterat möjligheten att ordna med ett medlemsbevis för ständiga medlemmar. Man
köpte under året in en kortskrivare med förhoppning om att kunna ge kårens ständiga medlemmar ett kort
liknande mecenatkortet. Dessvärre har skrivaren fungerat och problemet kvarstår att lösa under 2019.

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.

Framtidens kårhus
Under 2018 gjordes en toalettrenovering av Kårhusstiftelsen som en del i projektet “Framtidens Kårhus”.
Renoveringen pågick juni till september. Under renoveringen var utskottet behjälplig med praktiska frågor och
tillgång till lokalerna för de som arbetade. Utskottet identifierade vikten av att ha en tydlig kommunikation mellan
personal-utskott-projektgruppen-KHS samt behovet att för framtida renoveringar ha en ännu tydligare
arbetsfördelning gällande ansvarsområden, vilket lär bli aktuellt under den kommande stora renoveringen av
kårhuset. Dessutom var utskottet delaktig i beredningen av upplägget för arvodering av de projektassistenter som
projektledaren nyttjar under projektet.
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Parkering
Under 2018 har skyltar om privat parkering tagits fram. Utskottet har även tagit fram föreskrifter för parkering
samt instruktion kring hur bötfällning av felparkerade bilar ska ske. Under året har föreningen fått in ett par
stycken böter. Under 2019 kommer bötfällningen ske mer regelbundet för att försäkra att parkeringarna finns
tillgängliga för de kåraktiva, tillfälliga besökare, personal och övriga som behöver nyttja dem.

Kårhusintendenturen
Kårhusintedenturen har under 2018 hållit ett antal fixardagar där en större mängd medlemmar ur utskottet har
närvarat. Fokus har legat på att rusta upp och att ställa iordning befinliga lokaler man har bland annat ställt
iordning:






Städskrubbar runtom i kårhuset
Gasqueköket och dess förråd
Klubbvåningsköket
Verktygsförrådet bakom administratörskontoret.
Uteplatsen vid aulan.

Uthyrningsverksamheten
Uthyrningsverksamheten sköttes under året av fyra personer, Roland Lauridsen, Alice Weréen, Victor Svedberg
och Camilla Wiberg. Ytterligare behov av att utveckla och förtydliga instruktioner och föreskrifter gällande
förhyrningar har identifierats av de som arbetat med förhyrningsverksamheten.
Under 2017 infördes också möjligheten för kåraktiva att arbeta i baren under förhyrningar mot betalning. Under
2018 utvecklades och etablerades konceptet genom att påbörja processen att standardisera processen för
arvodering av kåraktiva som ställer upp på liknande aktiviteter. Husansvarig (HA) har vid dessa tillfällen fått en
mer arbetsledande roll.

Utbildning av Husansvariga (HA)
Utskottet har arbetat med informativa dokument för HA som är ansvariga under fester för att underlätta
redovisningen av arrangemangen. En checklista för lärlingar har tagits fram för att underlätta utbildningen av nya
husansvariga. Dessutom har en mycket uppskattad utbildningsdag för husansvariga hållits där gamla, nya och
potentiella HA har fått information kring rutiner vid förhyrningar och uppdragets omfattning. För detta
arvoderades de närvarande lärlingslön i två timmar. Förhoppningen är att man ska kunna hålla liknande dagar
regelbundet, som ett komplemen till STAD-utbildningen som framför allt fokuserar på regelverket kring
alkoholservering.

Uppdaterat förhyrningskontrakt och förhyrningspriser
Hyreskontraktet för kårhuset samt kontraktet för Solvik har under året genomgått ett antal smärre justeringar.
Utskottet har också fastställt hyrespriser för 2019 samt infört en ny hyreskategori; Studentföreningar, med syftet
att kunna erbjuda bättre hyrespriser till andra kårer och studentföreningar och därigenom verka för ett levande
studentliv i Stockholm.

Långfristiga förhyningar
Yanjing Kommanditbolag (YK) (Mollan Asian Kitchen) har under året fortsatt hyrt köket i puben med tillhörande
serveringsytor. Dialog har hållits gällande renoveringe av kårhuset. Vid ombyggnation av toaletterna på
bottenvåningen tilläts YK nyttja lokalerna i Klubbvåningen som serveringsyta. Vid renoveringens färdigställande
erbjöds YK Gasquen som extra yta för den yta som förlorats vid renovering av toaletterna i puben. Medicinska
Föreningen och YK var inte överens om att Gasquen skulle vara en likvärdig serveringslokal och YK flyttade ner
först efter en längre tids diskussion. Trots information kring byggnadsprocessen som funnits tillgänglig på
engelska och uppdaterats löpande i Kårhusets entré hävdade YK att de ej hört något kring renoveringen av huset
och den planerade vidare renoveringen.
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Utskottet beslutade i december att säga upp YK:s hyresavtal då man efter renoveringen av hela huset med stor
sannolikhet inte kommer kunna erbjuda en likvärdig lokal. Datum för avflytt blir 31 december 2019. Under 2019
kommer även diskussion med YK gällande ersättning till följd av indirekt besittningsskydd behöva göras.
Akademiska hus sade under 2017 upp sitt avtal om hyrande av aulan. Avtalet upphörde i juni 2018.

Ljud och ljus
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.

Informationshantering och IT
Arkivet och dokumenthantering
Ordning och förteckning av Föreningens arkiv pågår sedan länge och har under året kommit en betydande bit på
vägen. Arkivmaterial som inte behöver vara direkt tillgängligt kommer deponeras i Karolinska Institutets arkiv
under 2019. Arbetet med att sortera handlingar från HVF, SGS och KHS pågår. Arbetet beräknas avslutas under
2019. Pga tidsbrist kunde inga instruktioner för kontinuerlig dokumenthantering, diarieföring och arkivering
utarbetas under 2018.

Yourblock
Under 2019 har utskottet arbetat för att få ut information till kåraktiva kring Yourblock samt uppdatera appen så
att den stämmer överens med de lokaler och utrustning som föreningen tillhandahåller. Planen med appen var
från början att använda Yourblock som ett intranät för att underlätta för olika delar av kåren att komma i kontakt
med varandra, men detta har inte slagit igenom bland kåraktiva och för närvarande används appen enbart för
bokningar.
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Idrottsutskottet, IdrU
Medlemmar 2018
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
PR-ansvarig
Materialansvarig
Surfreseansvarig
Skridreseansvarig (2019)
Klätteransvarig
Idrottsdagsansvarig
Introansvarig
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Simon Sjuls
Lina Abdel-Halim
Shiba Noory
Moosa Awadah (VT18)
Olle Olofsson
Julius Martin
Hugo Nordin
Hampus Forsberg
Olle Thunberg
Ida Wykman
Leo Ziegel
Petter Lingh
Sofie Sjöberg

Aktiviteter
Idrottsutskottet har under året jobbat hårt med att erbjuda MF-medlemmar och övriga studenter på KI
möjligheter till fysisk aktivitet, socialt välmående och hälsa.
Under vårterminen fortgick aktiviteterna i skrivsalen måndag-lördag som tidigare och det fanns möjlighet till att
spela innebandy, basket, net ball och badminton varje vecka. Sedan hösten 2017 har vi erbjudit simning en gång i
veckan i Vasalundshallen och det har vi fortsatt med under 2018 med ökat intresse för varje vecka som gått!
Utöver aktiviteterna i skrivsalen på Solna campus så bokade vi även Fleminghallen en gång i veckan för futsal,
som fortsatte efter sommaren fram till mitten av december. Deltagandet var i början blygsamt, men under hösten
blev deltagandet bättre och under de sista passen var deltagandet kring 20-25 personer!
Under mottagningarna deltog utskottet på infopubarna och mottagningsutskottets amphioxdagar, där vi hade en
egen station i Vasaparken. I början på vårterminen anordnade vi den uppskattade dodgeballturneringen och
tillsammans med programutskottet och mottagningsutskottet så anordnade vi en stor beerpongturnering, som för
första gången någonsin hölls i stora aulan på MF!
Två idrottsdagar har som sedvanligt arrangerats den femte onsdagen in på höst- och vårterminen. Under
vårterminens idrottsdag anordnade vi 19 aktiviteter, och skidresan till Romme hade särskilt många intresserade,
vilket innebar att vi fick boka tre bussar för att alla studenter som önskade att åka med dit skulle få möjlighet till
det! Nytt för vårterminens idrottsdag var bland annat schack, som dessutom har blivit en återkommande aktivitet
efter att vi köpt in nödvändigt material. Fotbollsturneringen Copa Karolinska under hösten lockade även den
rekordmånga deltagare med 17 anmälda lag!
Förutom skidresan till Romme så anordnade vi också en skidresa till franska Tignes med resebolaget UCPA. Det
var som vanligt en väldigt lyckad resa och alla som deltog fick uppleva en vecka med strålande sol och fantastisk
skidåkning! Nästa år kommer vi att åka med UCPA till Chaminox och intresset var väldigt stort under
biljettsläppet.
Utskottets andra idrottsresa för året var surfresan som i år igen arrangerades till Ericeira, Portugal, under
sommarlovets näst sista vecka. Deltagandet var rekordstort med omkring 60 resenärer som avslutade sommaren
med surfing, volleyboll och annat samkväm innan det var dags för terminsstart.
Medicinska föreningen ställde även i år upp i “Universitetsfejden”, som anordnas i Uppsala, med ett dam- och ett
herrlag. Universitetsfejden är en futsalturnering där studenter från hela Sverige deltar och lagen som
representerade MF utgjorde vinnarlagen från Copa Karolinska. Herrlaget tog sig till kvartsfinal innan dom åkte ut,
medan damerna lyckades nå hela vägen till final och dessutom vinna turneringen!
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I september bjöd MF in medicinarklubben Thorax från Helsingfors för vänskapsfirande och som första aktivitet
för dagen anordnade idrottsutskottet en mycket uppskattad “landskamp” innan firandet avslutandes med en
sittning på kvällen. Under landskampen deltog ca 15 studenter från varje förening och vi hoppas att kunna följa
upp denna trevliga dag med flera vänskapsfiranden i framtiden!
Under hösten har en ny aktivitetsgrupp på Facebook startas, “KI Hiking”, som har gjort succé med många
gruppmedlemmar och vandringsutflykter nästan varje vecka till nationalparker mm. Dessa utflykter har varit så
gott som fullbokade vid varje tillfälle! Vi hoppas att denna aktivitet kommer att hållas aktiv även under vintern
och att vi kanske i framtiden till och med kan ordna en vandringsresa!
Mycket av utskottets tid och energi under slutet av vårterminen och början av höstterminen har lagts på
diskussion kring renoveringen av skrivsalen som påbörjades under hösten. Representanter från idrottsutskottet
har haft en aktiv dialog med friskvården och akademiska hus och övriga inblandade angående renoveringen av
skrivsalen, där idrottsutskottet tidigare hållit i princip samtliga veckoaktiviteter, för att säkerställa att utskottet
även i framtiden kan erbjuda liknande aktiviteter när ombyggnationen är slutförd. Det var många röster på KI,
främst från personal, som ville att hela området skulle göras om till ett gym, vilket hade inneburit att
idrottsutskottet inte hade haft samma möjligheter till att erbjuda de veckoaktiviteter som vi har arrangerat
tidigare. Efter många diskussioner och lång tid beslutades slutligen att det kommer att byggas en yta för
bollsporter utöver gymmet, vilket vi tycker är helt fantastiskt!
Renoveringen, som startade under hösten 2018 och förväntas pågå till september 2019, innebar att skrivsalen var
indisponibel för all form av aktivitet under hela hösten. Istället har vi under hösten hyrt tider i Fleminghallen tre
dagar i veckan och möjliggjorde på så vis utövandet av fyra sporter; badminton, basket, innebandy och futsal. I
och med att många av våra veckoaktiviteter flyttade till Flemingsberg tappade vi en del deltagare från campus
Solna, men det har anslutit en del studenter från campus Flemingsberg istället, vilket vi tycker är kul!
Då vi inte fick tider som räckte hela terminen så flyttade vi innebandyn till KTH-hallen under lördagar och
kommer att fortsätta där under vårterminen.

Samarbeten
Tillsammans med Flemingsbergs Förenade Studentkårer så anordnade vi under vårterminen “Campuskampen”,
en volleybollturnering för alla studenter på campus Flemingsberg och Solna. Det blev ett väldigt lyckat event som
avslutades med en sittning på SöderS. Totalt sju lag var anmälda, varav tre representerade MF, och vi hoppas
kunna anordna flera samarbeten i framtiden med föreningarna i Flemingsberg!
Under vårterminen anordnade vi, som ovan nämnt, den återkommande beerpongturneringen tillsammans med
mottagningsutskottet och programutskottet. Under höstterminen anordnade vi den ånyo, då tillsammans med
endast programutskottet, nere i lilla gasquen med över 40 lag anmälda!
I slutet av vårterminen arrangerade vi ett “After school party” tillsammans med FESTIS SSEK utanför restaurang
Jöns Jacob där vi bjöd på grillat och volleyboll och på plats hade vi även en DJ som spelade musik! Uppslutningen
var stor och folk kom och gick från klockan 15 tills solen gick ner.
Ett nytt volleybollsamarbete inleddes under hösten med GIH där idrottsutskottet bistod med tränare och bollar
medan GIH bistod med lokal på lördagar. Studenter från både KI och GIH var välkomna att delta under dessa
träningstillfällen som vid flera tillfällen hade över 40 deltagare.
Vi har deltagit på ett av läkarsektionens möten där vi diskuterade skidresan och hur vi i framtiden ska kunna
informera de olika temakollegierna om datum för eventuell anpassning av scheman under skidveckan. Vi kom
tillslut fram till att läkarsektionen hjälper oss med den informationsspridningen till temakollegierna via deras
många studentrepresentanter som sitter med under temamötena för läkarprogrammet.
Utskottet har vid flera tillfällen under året haft samarbeten med Med-SM då vi tillsammans har anordnat
träningspass som alla studenter har varit välkomna att delta på, bland annat volleyboll, simning och fotboll!
Utöver dessa samarbeten så har vi bland annat haft samarbeten med Roslagshallen för studentpriser på squash
och Padel Flemingsberg för studentpriser på padel!

Medicinska Föreningen i Stockholm
Box 250, 171 77 Stockholm
Besök: Nobels väg 10, KI Campus Solna
Tel: 08 – 524 830 79
www.medicinskaforeningen.se

18 / 53

Verksamhetsberättelse 2018

Utskottet
Utskottet har under året hållit 9 möten, varav två var öppna rekryteringsmöten, och deltagarantalet har varierat
mellan ca 10-40 personer. Facebooksidan för aktiva utskottsmedlemmar har haft 82 medlemmar och officiella
Facebooksidan, “Idrottsutskottet MF”, har nått upp till 1789 gilla-markeringar, vilket är en ökning med 349
personer jämfört med 2017.
Vi har kommunicerat ut information kring utskottet och våra aktiviteter via Facebook, medicinska föreningens
hemsida, mejlutskick, nyhetsbrevet Thalamus, KI:s skärmar samt på respektive termins infopub. Under
välkomstdagen i aula medica i början av varje termin har idrottsutskottets ordförande deltagit och berättat om
utskottet och aktiviteterna som erbjuds samt hur man kan engagera sig i utskottet. Representanter från utskottet
har även varit och hälsat på de nyantagna på olika program för att sprida information om utskottets verksamhet.
Utskottet har fortsatt att rikta sig till samtliga studenter på KI, vilket innebär att vi hållit de flesta möten på
engelska och att alla våra inlägg och all information har givits på engelska. Som ett resultat av detta har fler
internationella studenter kommit på våra möten och aktiviteter, vilket vi ser väldigt positivt på då vi är ett utskott
för alla på KI!
Vi har framför allt under hösten lagt ner mycket arbete på att hitta alternativa lösningar till skrivsalen då den har
varit, och kommer fortsätta vara, indisponibel, och vi tycker att vi efter omständigheterna har lyckats mycket väl
med detta då vi har kunnat erbjuda 6-7 aktiviteter i princip varje vecka! Med det sagt så ser vi mycket fram emot
att få tillgång till den nya sporthallen och gymmet i Solna för att snart kunna erbjuda ännu fler aktiviteter,
tillsammans med friskvården, för studenter och personal på KI!
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Kommunikationsutskottet, KomU
Medlemmar 2018
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot

Ylva Jörsäter
[vakant]
Alice Weréen
Puck Norell
Jessica Härtell

Möten
KomU strävar efter att ha möte en gång i månaden under terminerna. Under 2018 blev det elva möten, ett i månaden
jan-maj samt okt-dec med några extrainsatta möten.

Kårfotograferna
Arbetet med kårfotograferna går framåt. Då de nu inte längre behöver väljas av FUM så ombesörjer KomU istället
att det finns fotografer inför varje stort evenemang på kåren. Ett planerat samarbete med den nystartade Film- och
fotokommittén är också påbörjat.

Skärmar på campus
Arbetet med KIs skärmar går bra. Under 2018 har vi satt upp skärmar på kåren via Universitetsmedia, som tyvärr
haft tekniska problem under hösten.

Expandera KomU
Detta är en ständig punkt för kommunikationsutskottet då vi fortfarande är ett litet utskott. I och med den nya logga
som vi antagit under 2018 hoppas vi att kunna göra oss själva mer synliga på kåren.

Thalamus
Under 2018 har Thalamus återuppstått under KomU.

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, KU
Kulturutskottet har under 2018:






Anordnat en comedy ”comedykväll” i samarbete med PrU.
Satt ihop band till olika MF tillställningar, bl. a till KI-Culture day och IntroGasquen.
Påbörjat arbete med att ha bokcirklar i samarbete med Handelshögskolans initiativ ”SSE Litterature
Initiative”. Detta kommer förhoppningsvis att startas under 2019.
Deltog i anordnandet av KI-Culture Day 2018.
Påbörjat samarbete med Foto-och-Film kommitten som kommer att vara en del av KU i fortsättningen.
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Mottagningsutskottet, MU
Medlemmar 2018
Ordförande:
Vice ordförande:
Ekonomiansvarig:
Sekreterare:
HR ansvarig:
PR ansvarig:
Lokalansvarig:
Ledamöter:

Anita Birovecz
Darya Pelevina
Victor Svedberg
Emily Eriksson (VT 18)
Pinja Ruuhinen
Kristina Nylund
Malla Mononen (VT 18)
Maria Brkic (VT 18)
Oskar Utfolk
Riina Kekäläinen
Tom Salminen
Lisa Teglbjaerg (HT 18)
Jonathan Korpi (HT 18)
Jenny Deng (HT 18)
Anna Claughton Klyft (HT 18)

Verksamhet under året
Verksamhetsåret har varit ett spännande år för utskottet där många nya aktiviteter introducerades och en hel del
förändringar genomfördes för att ge de nya studenterna det bästa möjliga välkomnandet till Karolinska Institutet.
Under året har styrelsen arbetat aktivt med att involvera fler utskott och föreningar i mottagningen för att de
nyantagna ska få en bättre förståelse för vad det innebär att vara en del av studentkåren och för att de ska veta
mer om vad Medicinska Föreningen har att erbjuda. Utöver detta ville vi öka sammanhållningen inom kåren och
försökte därför starta flera nya samarbeten. Ett mål var också att alla program ska vara representerade under hela
mottagningen och att de som studerar i Flemingsberg ska få samma information om mottagningen och ha samma
möjligheter till att närvara våra aktiviteter som studenterna som studerar i Solna.
Marknadsföring av våra aktiviteter via sociala medier har gått väldigt bra, förutom för våra välkomstdagar då
dessa brukar vara de första dagarna under terminen och därför är svåra att marknadsföra i tid. För att försöka nå
ut till fler studenter redan innan terminsstart har ett välkomstbrev med information kring mottagningen och
utskottet skickats ut till alla antagna studenter på vårterminen. Inför höstterminen har styrelsen satt ihop ett
Mottagningshäfte istället som inkluderade exempelvis information om mottagningsaktiviteter, hemsidor och
facebook-grupper som är bra att känna till, universitetets två campus och Medicinska Föreningen. Häftet har både
getts ut på svenska och engelska för att samtliga Medicinska Föreningens medlemmar ska kunna få ta del av
informationen.
Under de senaste åren har utskottets aktivitet i huvudsak varit fokuserad till de första veckorna av terminen,
eftersom det är då själva mottagningen pågår. Däremot har i år flera ändringar i upplägget av
mottagningsaktiviteterna införts för att försöka fördela dessa mer jämnt och för att utskottets ska även synas
under resten av verksamhetsåret i syfte att kunna rekrytera nya medlemmar. Därför har aktiviteter som MUathlon
och Halloweenfesten i samarbete med Programutskottet införts. Temasittningen har flyttats från första
mottagningsveckan till nästsista mottagningsveckan för att kunna marknadsföra sittningen mer samt möjliggöra
för fler nyantagna att få information om sittningen i tid. Detta beslut underlättade även för styrelsen som därmed
fick lite mer planeringstid efter terminsstart. Samtidigt togs beslutet att flytta Amphioxsittningen till den tredje
mottagningsveckan tillsammans med Programutskottet. Detta var nödvändigt eftersom mottagningen har blivit
allt längre under de senaste åren och styrelsen ville att Amphioxsittningen skulle fortsätta vara en avslutande del
av mottagningen där de nyantagna, efter några veckor fyllda med roliga tävlingar och utmaningar, blir en del av
Medicinska Föreningen.
Årets styrelse har även arbetat med att lyssna mer på studenternas önskemål och synpunkter under planeringen
av mottagningsaktiviteterna. Efter varje mottagning har en utvärdering av mottagningsaktiviteterna lagts upp på
utskottets facebook-sida där man anonymt kunde komma med synpunkter och förslag på förbättringar för
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framtida mottagningar. Något som återkommande dök upp var synpunkter kring Amphioxsittningen. För att
ändra på detta arbetade styrelsen mycket med att försöka förbättra kvalitén på sittningen genom att exempelvis
byta cateringfirma för middagen och höja budgeten för dekoration och engångsartiklar. Dessutom försökte vi
reglera underhållningen bättre för att få ett mer luftigt schema under kvällen där de nya studenterna får mer tid
till att mingla och lära känna varandra. Styrelsen anser att beslutet har gynnat studenterna och sittningen i helhet
men uppskattades inte av vissa kårföreningar som uppträdde under kvällen och ledde därmed till missförstånd.
Samtidigt försökte utskottet locka fler studenter från högre terminer till mottagningsaktiviteterna för att
möjliggöra för nyantagna att lära känna studenter som har studerat på Karolinska Institutet längre. Pubrundorna
och temasittningarna har varit evenemang som återkommande har varit populära bland studenter från högre
terminer. De aktiviteter som tidigare varit ständigt återkommande traditioner har vi gjort vårt bästa för att behålla
även i år, och vara trogna tidigare års utföranden. Då en del av årets styrelse redan har varit aktiv i utskottet under
föregående verksamhetsår gick planeringen väldigt smidigt. Ett problem var dock att några styrelsemedlemmar
har avgått efter första mottagningen som gjorde att nya medlemmar behövde rekryteras och läras upp under
vårterminen för att styrelsen skulle kunna hantera en större mottagning på hösten. Att styrelsemedlemmar inte
vill söka till styrelsen igen efter att verksamhetsåret är slut är också ett återkommande problem. Tyvärr har vi inte
kunnat förändra detta eftersom motivationen helt enkelt har saknats för att styrelsemedlemmar ska vilja fortsätta.
Eftersom det är så få som är intresserade av att vara en del av utskottet och styrelsen är ansvaret på de enskilda
styrelsemedlemmarna för stor för att man ska hinna vara med under flera år.

Samarbete med andra kårorgan
Det har varit en utmaning att visa för resten av Medicinska Föreningen att Mottagningsutskottet har förändrats
mycket den senaste tiden och att utskottet är likvärdig alla andra utskott inom kåren. Vi har arbetat hårt på att
lappa ihop relationer med de andra utskotten, och det är något vi känner att vi har lyckats bra med. Det finns
fortfarande mycket kvar att göra, men vi är stolta över det arbete vi har gjort i år. Vi fortsatte samarbetet med
Programutskottet och har även startat nya samarbeten med Psykologsektionen, Sjuksköterskesektionen och
Blåslaget. Halloweenfesten som vi höll tillsammans med Programutskottet blev väldigt lyckat och vi hoppas på ett
fortsatt bra samarbete i framtiden. Våra Välkomstdagar i Solna har vi anordnat tillsammans med
Psykologsektionen och Välkomstdagarna i Flemingsberg tillsammans med Sjuksköterskesektionen. Dessa
samarbeten gick väldigt bra men vi hoppas på att flera sektioner kommer att vilja samarbeta med oss i framtiden
för att alla program ska vara representerade under välkomstdagarna. Blåslaget tillsammans med Dragplåstret har
vi samarbetat med på bland annat pubrundorna, temasittningarna, MUathlon och Amphioxdagen. Samarbetet var
väldigt framgångsrikt och vi hoppas på att kunna fortsätta utveckla det i framtiden. Dessutom har Infopuben blivit
mer och mer populär bland kårföreningarna som vi i styrelsen är väldigt glada över.

Informationsspridning
Vi har under året främst fokuserat på Facebook och Instagram för att sprida information kring våra aktiviteter. Att
vi har haft en PR-ansvarig i styrelsen underlättade utskottets arbete och ledde till att risken för att något hamnade
mellan stolarna blev mindre. Dessutom arbetade styrelsen med att ta vara på Kommunikationsutskottets
hjälpmedel till informationsspridning såsom informationsskärmarna som finns på båda våra campus. Mycket
marknadsföring och informationsspridning har även gjorts via affischer. Ingen av oss i styrelsen har varit kunniga
nog i Wordpress för att kunna hålla vår hemsida uppdaterad, vilket har gjort att vi rekommenderat den nya
styrelsen att avveckla hemsidan under året och fokusera på andra sätt att kommunicera. Vi känner att Facebook
inte riktigt är ett heltäckande sätt att kommunicera, då det finns många studenter som inte använder Facebook
alls, eller som inte är särskilt aktiva.

Medlemmar
Inför verksamhetsår 2018 har tre styrelsemedlemmar sökt till styrelsen en andra gång. Många äldre medlemmar
har dock inte fortsatt på grund av hög belastning i skolan och då det innebär en hög och ojämn arbetsbelastning
att vara med i styrelsen. Eftersom några medlemmar hoppade av efter första mottagningen blev det stressigt med
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att hitta nya styrelsemedlemmar och lära upp de innan höstens mottagning. Dessutom hamnade ännu mer ansvar
på resterande styrelsemedlemmar. Som tur så har många varit intresserade av att gå med i styrelsen inför höstens
mottagning som ledde till att styrelsen var fullsatt under höstterminen. Att både ha nya och gamla medlemmar i
styrelsen underlättade väldigt mycket under mottagningen. Tyvärr har dock ingen av styrelsen velat stanna kvar
ett år till och därför kommer en helt ny styrelse tillsättas 2019. Samma problem finns det för utskottets resterande
medlemmar då de flesta funktionärer inte hjälper till regelbundet. Ofta blir det väldigt stressigt när man behöver
hitta 10-20 funktionärer inför stora sittningar.
Filosofin för Mottagningsutskottet har alltid varit att man får engagera sig så mycket eller så lite man vill. Detta
gör att många personer bara är med på någon enstaka aktivitet då och då, men det är till stor del tack vare dessa
personer som utskottet har gått runt. Under de senaste åren har dock Medicinska Föreningen stramat till en hel
del regler, vilket gjorde att det blev mer som man som funktionär behövde ha koll på. Detta är såklart en positiv
sak för Medicinska föreningen som helhet, men är något som gjorde det svårare att värva medlemmar till
utskottet. Styrelsen har haft det svårt att rekrytera nya medlemmar och funktionärer som också bidrog till att
enstaka styrelsemedlemmar fick mycket mer ansvar och en tyngre arbetsbörda. Detta är något som den nya
styrelsen kommer behöva arbeta med för att hitta ett bättre sätt att motivera utskottets medlemmar att hjälpa till
regelbundet.

Ny styrelse
När vi blev invalda som styrelse för 2018 hade nog de flesta av oss inställningen att vi skulle sitta kvar året därpå.
Tyvärr så har arbetet varit mycket tyngre än vad många hade förväntat och därför har det varit en tung
uppförsbacke under året. Därför känner många av oss att vi har tappat det engagemang som krävs för att kunna
anordna två till mottagningar och då är det bättre att lämna över uppgiften till en ny styrelse. Många av oss vill
dock fortfarande vara med och hjälpa till på mottagningens aktiviteter, men vi saknar tiden till att ta det större
ansvaret.
Den nya styrelsen valdes in under hösten, för att de skulle ha god tid att börja planera vårens mottagning.
Styrelsen består till största delen av studenter från termin 1 men några medlemmar går på högre terminer.
Rekryteringen av medlemmar har tyvärr inte gått lika bra som förra terminen och styrelsen för 2019 blev därför
väldigt liten. Vi i gamla styrelsen har uppdaterat våra instruktionsdokument som ska fungera som en guide för
den nya styrelsen gällande hur man anordnar de olika aktiviteterna. Tanken är att dessa dokument ska fortsätta
gå i arv från styrelse till styrelse, med små modifikationer beroende på vilka aktiviteter som fortsätter vara
relevanta.
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Näringslivsutskottet, NU
Det finns för närvarande ingen Verksamhetsberättelse för 2018.
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Programutskottet, PrU
Medlemmar 2018
Ordförande
Vice Ordförande
Spritchef
Ekonomichef
Sekreterare
Styrelseledamöter
Styrelsesuppleanter
Materialchef
Källarmästare
Propagandaminster
Ceremoniminister
Internminister
Marskalksföräldrar
Koordinator
Hovmästare
Medlemmar:
Rebecca De Sousa
Linnea Dalman
Frida Hellström
Nina Aurell
Fredrik Jöneby
Matilda Varli
Ulrika Södergård
Vendela Brismar
Hanna Crona
Micaela Gonzalez
Andrea Montano Montes
Jennie Sporre
Anne Östholm
Sofia Heynes
Fredrik Erngren
Leila Törell
Marion Vogel

Micaela Gonzalez
Hanna Crona
Marion Vogel
Anne Östholm
Robert Björnman
Matilda Varli
Ulrika Södergård
Fredrik Jöneby
Frida Svensson
Oscar Skogman, Emil Hammarström
Emilie Olsson
Ann-Elise Hafvenström
Frida Svensson
Anne Östholm
Ulrika Södergård, Vendela Brismar
Ulrika Södergård VT18
Nina Aurell
Emil Hammarström HT18
Rebecca De Sousa
Matilda Varli
Hanna Eklund
Emilie Olsson
Frida Svensson
Rebecca Van Hage
Ann-Elise Hafvenström
Filippa Van Hage
Emil Hammarström
Oscar Skogman
Frida Nilsson
Jasmin Keränen
Laura Andersson
Julia Starck
Robert Lilford
Alessandra Ljung
Jonas Bronge
Afidat Mihayilova
Jenny Deng
Robert Björnman
August Törning

Möten
Under 2018 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.

Pubar
Under 2018 har utskottet haft fredagspub varje fredag med uppehåll över sommar- och vinterledigheter.
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. Likt tidigare året har PrU arrangerat fler
temapubar och hållit i en del samarbetspubar, med blandad framgång. 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 en stor infopub tillsammans med Mottagningsutskottet där alla utskott har chans att
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komma och berätta om sig själva för nya studenter på Karolinska Institutet. En pub hölls även i samband med
Valborspubrundan.

Amphioxgasque
Som insparksfest för varje termin hölls även i år de traditionsenliga Amphioxgasquerna, nytt för i år var att de
hölls 3:e lördagen på terminen. Som vanligt mycket uppskattade fester, som gått utmärkt i år.

Examensefterfest
Examensefterfesterna hålls två gånger per år 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.

Luciabal
Årets Luciabal föll på en torsdag och var som alltid väldigt uppskattad av gästerna. Nytt för i år var att en
kommitté sattes ihop för att planera dekorationerna inför balen.

Halloweenfest
Nytt för i år var att det under hösten hölls en halloweenfest i samarbete med Mottagningsutskottet. Denna var
mycket uppskattad och kommer förhoppningsvis vara ett återkommande inslag under programutskottets
verksamhetsår.

Samarbeten
PrUs samarbeten med olika organ har varit på samma nivå som föregående år. Vi har haft samarbetspubar med
många olika sektioner/utskott/föreningar vid MF.

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 finare middag
med högtidsdräkt som klädkod. 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 under hösten. Programutskottet har under 2018 ordnat team building-dagar,
som varit mycket uppskattade, lärorika och givande för medlemmarna.

Övrigt
Något färre besökarantal har uppmätts på fredagspubarna och även några pubar föll bort under tiden av
ombyggnation. Renoveringen av kårhuset är något som ligger som en stark fördel hos programutskottet men
innebar för en kort tid vissa förändringar i verksamheten. Någon djupare analys kring anledningen till det
sjunkande besökarantalet har dessvärre inte gjorts utöver att det diskuterats på möten.
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Internationella Nämnden, IN
Det finns för närvarande ingen Verksamhetsberättelse för 2018.

Global Friends (del av IN)
Mål
Global Friends är en förening inom Internationella Nämnden, under Medicinska Föreningen. Ett av GF:s
kardinalsyften är att välkomna internationella studenter på bästa möjliga sätt och arbeta för deras trivsel samt
integrera dem med svenska studenter. Detta sker bland annat genom att vi anordnar den terminsenliga
mottagningen för internationella studenter, håller i regelbundna aktiviteter och erbjuder ett buddy-system. Vi
organiserar olika events som passar så många olika intresserar och kan ackommodera så många deltagare som
möjligt. Global Friends jobbar dessutom kontinuerligt mot att utöka antalet deltagande svenska studenter.
2018 har flutit på bra. Det är fortsatt stort tryck på platserna till våra aktiviteter, och fler och fler studenter vet om
Global Friends redan innan de anländer till KI. Vi har testat att införa deltagaravgifter på de större evenemangen
som kryssningen, laser tag, och även Halloween på Gröna Lund, utan att detta har påverkat deltagarantalet.
Tanken är att utöka antalet evenemang med deltagaravgifter inför kommande år. Vidare, har Global Friends
fortsatt med att vara aktiva på sociala medier (Facebook och Instagram) och har även börjat samarbete med KI
digital ambassadors som har gjort Global Friends känt på Kis ”partner universities”.

Våren 2018
Vårterminen inleddes i vanlig ordning med mottagningseventet, där vi bjöd på pizza och en mängd olika
aktiviteter, såsom rundvandring på campus, mingel och lekar. De traditionsenliga aktiviteterna: guidad
rundvandring i Stockholm respektive i Gamla stan, samt en välkomstmiddag på båten Patricia var uppskattad.
Övriga aktiviteter inkluderar shuffleboard på biljard palatset, Kayakpaddling, och Bounce.
Utöver aktiviteterna hölls även ett valmöte, där en ny event manager, en ny student coordinator, och en ny
sekreterare tillsattes. Tillsammans bestod den nya styrelsen nu av åtta medlemmar.

Hösten 2018
Under hösten 2018 har vi fortsatt arbeta med att utöka antalet svenska studenter på våra större evenemang, samt
försökt synas mer på sociala medier och kontinuerligt hållit studenterna uppdaterade. I augusti hölls återigen
mottagningsevenemanget, men denna gång för betydligt fler antal studenter jämfört med i våras. Likaså denna
gång erbjöds en rundvandring på campus Solna, lekar, mat och mingel. Veckan därpå, hölls det guidade
rundvandringarna i Stockholm och i Gamla Stan. I mitten på terminen hölls välkomstmiddagen på båten Patricia.
Övriga aktiviteter som arrangerats har varit en vandringstur från Järna till Mölnbo där studenter fick uppleva
Sveriges vackra natur, Halloween på Gröna Lund, laser tag, Helsinkikryssning, skridskor åkning på
Kungsträdgården, och julmarknaden på drottningholm.
Under början av oktober hölls ett valmöte, där en ny ordförande, en ny sekreterare, en ny Student Coordinator, en
ny Treasurer, och fyra nya event managers tillsattes. Vi la till även två nya poster såsom Vice President och PR
manager. Detta gjorde att den nya styrelsen blev större, med totalt 12 medlemmar.

Buddy-systemet
Buddy-systemet innebär att en KI-student paras ihop med en ny internationell student (endast utbytesstudenter),
med syftet att vara en första kontaktperson på KI. Tillsammans ska man hitta på aktiviteter och träffas minst tre
gånger under tiden som man är buddy. Det har gått oerhört bra och under hösten 2018 mötte utbud efterfrågan
dvs alla internationella studenter som ansökte om en buddy, fick också en.
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Vi har nu även börjat med att organisera fler events för ”Buddies” där vi befrämjar interaktioner och vänskap
mellan internationella studenter och deras Svenska Buddies. Under vår terminen ordnade vi en Coffee Hour med
lekar för alla Buddies och en Buddy Middag där alla Buddy ”par” tog med sig en rätt från deras respektiva länder
att dela med alla andra. Dessa events gör det även möjligt för internationella studenter att träffa andra svenska
studenter förutom deras Buddy. Svenska studenter får också möjligheten att träffa personer från olika länder och
lära sig mer om andra kulturer och perspektiv.
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Likabehandlingsnämnden, LBN
Det finns för närvarande ingen Verksamhetsberättelse för 2018.
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Arbetsterapeutsektionen, Artemis
Den lokala styrelsen i Stockholm verksamhetsår 2018-2019 har genomfört följande aktiviteter:
Aktiviteter under året: Lokala styrelsen har under höstterminen 2018 anordnat traditionsenliga Fik-AT varje
månad. Under vårterminen 2018 åkte lokala styrelsen på kollo med t1:orna och lyckades rekrytera kollo-ledare
från de olika terminerna. Efter kollot anordnades rosceremonier i både januari och i maj. Under denna period
genomförde styrelse månatliga Fik-AT samt en paneldebatt där en medlem från styrelsen bjöd in en verksam
arbetsterapeut för att diskutera yrkesidentitet och stolthet hos arbetsterapeuter. Under hösten 2018 åkte lokala
styrelsen på kollo med t:1orna och lyckades rekrytera fyra nya medlemmar till styrelsen. Lokala styrelsen har
anordnat regelbundna möten för att stämma av hur aktiviteterna ska planeras, beslutat vilka poster de nya
medlemmarna ska ha samt vilka mål som ska sättas upp inför 2019
Hur gick aktiviteten(erna):
Alla aktiviteterna har varit gått bra! Fik-AT har blivit som en mötesplats där lärare och studenter träffas och kan
prata mer avslappnat. Särskilt uppskattat har det varit hos t1:orna då de får chansen att prata med äldre kursare.
Det var hög uppslutning på paneldebatten och många verkade tyckte att tema yrkesidentitet och stolthet var ett
aktuellt ämne, och vi skapade intressanta diskussioner mellan terminerna. Kollot och rosceremonin är aktiviteter
som alltid varit uppskattade och lockat studenter till att följa med och hjälpa till. Kollot har blivit en bra
rekryteringsplats för nya medlemmar, många upplever att de fått ett bra intryck av styrelsen och att de själva vill
gå med och engagera sig.
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Audionomsektionen
Det finns för närvarande ingen Verksamhetsberättelse för 2018.
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Biomedicinska Analytikersektionen, BAS
Det finns för närvarande ingen Verksamhetsberättelse för 2018.
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Biomedicinska Utbildningssektionen, BUS
Executive Summary
The Biomedicinska Utbildningssektionen (BUS) is the Educational Section responsible for the BSc. Biomedicine,
Msc. Biomedicine, Msc. Toxicology and Msc. Bioentrepreneurship programs. We aim to provide strong student
representation in both KI and MF, as well as creating a community for the international programs that we harbor.

Student Representation
Through representation of each program on our board and election of further representation in KI boards, we aim
to actively take part in decisions affecting each of our educational programs and our students in general. Students
have been elected to and present on boards such as FUM and Educational Council in MF, and boards such as the
IMM and LIME boards or the Biomedicine Program committee or BIONK within KI. Discussions from these
boards are brought back down to the BUS board, where further action was decided on if necessary. An example of
active participation in student representation is the ‘Feedback Meeting’ organized by students in all years of the
Biomedicine Programs, whom conducted surveys and held discussions which each year group, after which all the
feedback was compiled, solutions proposed and brought up to the Biomedicine Program Committee. We have
started to see the change implemented in different ways, such as re-evaluation of the MSc. Biomedicine program
structure or group work throughout the programs. A similar undertaking was initiated by the student
representative of the Toxicology program towards the end of the year.

Outreach
In 2018, outreach to students within the respective programs was increased through a new Facebook page,
banners and flyers, more events and active advertisement throughout the university. Furthermore, BUS was
promoted through aid in the welcoming of visiting students from universities in the Netherlands and Switzerland.

Events
Though BUS serves to represent the students in its core, we are active in organizing social events to provide an
international community for our students and to keep further student interest in our formal duties. Several events
were organized in 2018, from smaller social events such as BUS Coffee Hour, the BUS Board Game Pub,
International Dinner and a BBQ; to larger events such as collaborating in the introduction periods for the new
students and ‘Biobollen’ with 100 Biomedicine students from across Sweden.

Collaborations
To further improve our efforts and learn from other institutions, BUS takes part in collaborations of different
forms. In 2018, strong collaboration took place between BUS and the Biomedicinsk Riksorganization (BRO), both
for the yearly bränboll tournament ‘Biobollen’, and for help when proposing change in the Biomedical programs.
Furthermore, a collaboration was established between BUS and the PHS to further improve the number and
variety of social activities for all the Global Bachelor’s and Master’s programs, as well as to stand together to
improve the international environment at MF.
At the end of 2018, preliminary work was also started together with the PHS to look into the distribution of
programs within the two sections, with the goal to redistribute them based on shared departments and
commonalities within the programs.
With 2016-2017 being a crucial year for the growth of the section, 2018 provided a steady continuation of
involvement of students and increase in outreach, which BUS aims to continue in the coming year.
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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 several workgroups were active working with Pubs, migration issues and the new
admission processes for PhD students at Karolinska Institutet.
Several events were organized during the year. The most notable were the inauguration party for Biomedicum
which were held in Medicinska Föreningen (MF). Other than that, DSA also organized a cooperation pub with
students in research (SIF) and the event committee of MF as well as two visits to the Hagströmer library.
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.
Furthermore, DSA held the first workshop for student representatives who were very appreciated by the
attendees. In addition, other collaborations with 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.
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 environment. This was obvious at the annual meeting where over 40 students attended the elections. 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. One issue is to maintain contact
with and organize all the doctoral student representatives at the departments and doctoral programs
continuously. To be able to take a serious strike against this matter, dedicated human resources are necessary.
Furthermore, DSA organized events should be more reoccurring and continuous in order to foster an image of a
robust section of MF. Moreover, if the events draw a lot of people and are scheduled, the section can plan annually
to draw in money in the planning of the budget which also will improve the standing within MF. Additionally,
some risks exist with the new organization of KI as well and DSA would do well to closely observe decisions in the
new KI committees to secure the students’ rights.
Finally, I have to state that it has been a privilege to serve as the chair of DSA. The year have been very rewarding
thanks to all members of DSA. I must also say that the elections went very well and I feel secure to leave DSA in
the hands of the new board with a fantastic pair of chairpersons to lead them throughout 2019.
Leif Karlsson | Chair

Board Members 2018
All the board members are presented below.
Chairperson
Vice chairperson
Secretary
Treasurer
Ordinary board members:

Leif Karlssson (KBH),
Qiaoli Wang (MMK),
Susanne Neumann (CNS),
Eva Hesselmark (CNS),
Nestor Vásques-Bernat (MTC)
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Benedek Bozoky (MTC)
Chenhong Lin (NVS)
Anna Ilar (IMM)
Ayla De Paepe(LabMed)
Hannes Eichner (MTC)
Mirco Martino (OnkPat)
Sebastian Ols (MedS)

Board Meetings
The board had in total nine ordinary board meetings (23/1, 21/2, 20/3, 11/4, 22/5, 28/8, 19/9, 24/10, 20/11) and
an Annual General Meeting (8/12) held between 14:30 and 17:00 in the Medicinska Föreningen (MF) Solvik,
Ingarö.

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 2018, eight 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 migration issues for non-eu students
Workgroup for DSA pub organization
Workgroup for KID Funding
Workgroup For Student Representatives
Workgroup For Shadow PhD students
Workgroup for new admission process

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 2018.

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.
Improved an informative booklet for international students at KI, and distributed among KI departments
during 2018.
Designed an formal DSA flag, which will be used for formal events representing DSA
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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 successfully organized twice Friday PUBs at MF for doctoral students, with help from
Programutskottet (PrU).
The workgroup has helped organized Biomedicum inauguration Pub.
Albeit a lot of efforts from different people, no actual other 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 Parisa Rabiei Far le das the 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 has been working closely with International staff services representative Ulla Tunkara
and Anna-Lena Paulsson of the faculty office and international relations. And they have made a survey
among doctoral students in KI regarding the visa issue and got first pre-results now.

Workgroup for DSA pub orginization
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.
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Activities


The workgroup organized two pubs during 2018.

Workgroup for student representatives
This workgroup was elected to help promote student representation in KI both centrally and locally. Nowadays,
most student representatives in KI have no connections between each other and feel difficult to ask question when
come across student representation work. Some of them have no idea of how the representations work at KI.
Qiaoli Wang was elected as leader of this workgroup.

Tasks




To organize the First Student Representatives’ Workshop.
To build connection platform for further communications of each other
Inform the KI and MF organizations related to student representation

Activities


The workgroup collected informations about current student representatives in different departments
and doctoral programs. And orgnized a workshop inviting the president of KI, dean of doctoral
education board, central stduy director and MF president to give a speach. And they enrolled a facebook
group to facilliate furthur communication.

Workgroup for pre-Phds
At the beginning of 2018, KI was heavily criticized for shadow-phd problem by UKÄ. This workgroup was elected
to learn about the severity of this issue in KI and got actual data about the problem. This workgroup was led by
Anna Ilar.

Tasks



To get an actual fact about Pre-PhD problems in KI
To promote discussion with KI decision making body

Activities


This workgroup has conducted an survey among all KI both for registered phds and phds under the
process of registration. They have close talk with Marianne Schultzberg, dean of doctoral education and
promoted the change of new admission system.

Workgroup for new admission process
As required by KI, new admission system has to be proposed due to pre-phd problems. This workgroup was
elected to help build a new admission process for doctoral students in KI. This workgroup was led by Qiaoli Wang
and Anna Ilar.

Tasks


To help propose a new admission system for doctoral students in KI

Activities


This workgroup worked closely with KI workgroup regarding new admission process. And proposed a
new admission routine for doctoral students.
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Representation
The Senate (Konsistoriet)
Leif Karlsson has attended Senate meetings and retreats and brought up questions relevant to all students at KI.
He took part of the decision process of new organization of Karolinska Institute.

Board of Doctoral Education (FUS)
Qiaoli Wang, Eva Hesselmark, Susanne Neumann, Anna Ilar represented the doctoral students in FUS. DO has
also been active in FUS.

Board of Research (FS)
Benedek Bozoky, Sebastian Ols and Daniel Holl 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): Mirco Martino(ordinary)
Steering group for KID: van Husen (ordinary), Lea Susanne (ordinary)
Dissertation Committee (Disputationskomitéen): Simone Settergberg (ordinary)and Ayla De Paepe
(ordinary)
Steering group and Workgroup for eISP: Leif Karlsson
KI/SLL steering group: Cheng Xu (ordinary)
Pedagogical Prize Committee (Pedagogiska priskommittén): Javad Jafari
The Docent Committee (Docenturnämnden): Ayla De Paepe (ordinary), Eva Hesselmark(ordinary)
International Strategy Committee (Internationella strategigruppen): Simone Setterberg (ordinary)
Reference group pf International Affiars: Shuai Tan(ordinary)
Recruitment Board (Rekryteringsutskottet): Valeria Messina (ordinary), Hannes Eichner(ordinary)
Innovations Council: April Caravaca(ordinary), Sowmya Ramesh(ordinary)
KI Stipend Committee: Elena Di Martino(ordinary), Shuai Tan (ordinary)
Steering Group of FoTO and NatiON: Huguet Ninou, Anna Kordes Maximilian

Under Medicinska Föreningen:


Medicinska Föreningen Council (FUM): Hannes Eichner (member) (vt18), Amineh Ghaderi (member)
(ht19), Henna salo (member) (ht19)

Other Activities
Lunch Seminar: Working conditions for PhD candidates in Sweden
The university is full of doctoral candidates trying to figure out how to navigate all the different rules and
regulations that govern the Swedish labor market, social security, residence, health care, unemployment and
pensions.
Anna Ilar invited labor unions SULF and Naturvetarna to give a lunch seminar regarding the working conditions
for PhD candidates in Sweden for all doctoral students in KI. The seminar was given in English and covered the
following topics:



How does the Swedish labor market work?
What are the three government agencies that “rule your world”?
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Who needs a residence permit?
How does the social security system work?
Can I use the health care system?
Do I have the right to unemployment benefit?
Are only Swedish citizens entitled to Swedish pensions?
What is required to get a permanent residence permit or citizenship?

The event was mostly appreciated by doctoral students and we planned to make it regular and one more lunch
seminar will be held in KI 2019 in Flemingsburg campus.

1st KI Doctoral Student Representatives Workshop
Active student representation is very important and highly valued in KI. However, due to heavy workload for
doctoral students, limited doctoral students worked in representation area in KI. And among those current
student representatives, most of them lack a basic knowledge about how the representation works in KI.
Sometime they feel difficult to ask questions to suitable person in KI, and barely communications among each
other.
Qiaoli Wang organized the first KI doctoral student representatives workshop and invited speakers as follows to
talk about the KI, MF organization and attitude towards student representation work: Karin Dahlman-Wright as
Deputy Rector of KI, Marianne Schultzberg as Dean of Board of Doctoral Education, Ingeborg van der Ploeg as
Central Director of Doctoral Studies, Iris Peña Arriarán as President of Medicinska Föreningen, Leif Karlsson as
Chair of DSA, and student representatives in MTC and DEVREG doctoral program. Doctoral students have
discussions with each other and share opinions and experiences regarding representation. The workshop is
aiming to be a yearly event organized by DSA.

DSA PhD Pubs
A DSA PhD pub workgroup was elected which organized two PhD pubs at MF during 2018. 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 organized 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 Leif Karlsson to pursue this routine.

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 neighboring 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.
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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 Medical Students’ Association 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.

Student Representative Workshop
We awarded 10000 SEK for this activity, check the description in the other activities.
Hagströmmer Library Visit
We award 3000 SEK for this activity, according to the proposal.
Doctoral students’ Pub by DSA
We award 10 000 SEK for this activity, according to the proposal.
Funding application: Biomedicum Festival of Colors
Decision: 8000 SEK
Funding application: Neuroscience PhD Ski Conference
Decision: 8000 SEK
Funding application: KICC Christmas Afterwork
Decision: 15000 SEK
Funding application: Queerolinska Lunch Lecture
Decision: 3000 SEK
Booklet, DSA banner and VR proposal from the PR workgroup
We award 6580 SEK for DSA banner, 7000 SEK for the booklet for international students. The
funds are awarded to the PR workgroup of DSA.

Collaborations with other Universities in Stockholm
The DSA chairman and the KTH and SU PhD chapter chairman have 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. And now they have developed a communication platform
among these three universities and planning to include more universities in Stockholm in near future.
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Fysioterapeutsektionen, Fysio
Medlemmar 2018
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Internationell sekreterare
Studiesocialskreterare
Utbildningssekreterare
Idrottssekreterare
Övriga ledamöter
Paulina Rinne
Tina Henriksson

Elin Frisell
Emelie Södergren
Christoffer Lindgren
Rebecka Hallerth
Jennifer Khan
Avhopp under året
Hanna Rosén
Avhopp under året
Anna Sigesgård

Årligen återkommande aktiviteter
Kollo
Under året har vi haft två kollon. Ett på våren och ett på hösten. Dessa har i vanlig ordning fungerat utmärkt och
varit ytterst uppskattade av både programmets ledning som av studenterna. Ekonomin sköts genom styrelsen
men i övrigt är kollot en självgående organisation. Styrelsen besöker kollot för att prata om vår verksamhet och
vilken möjlighet studenterna har att påverka sin utbildning genom oss.

Årsmöte
I oktober bjöds studenterna in till årsmötet för att träffa styrelsen eller ställa upp i valet. Sektionen bjöd på pizza
och dryck. På grund av att så få utanför styrelsen kom till mötet höll vi ett extrainsatt årsmöte i december där vi
kunde tillsätta samtliga poster i styrelsen.

Ordinarie möten
Fysiosektionens styrelse har under året haft sju möten utöver de två årsmöten. Vi har pratat om hur arbetet ska
fortskrida och hur vi kan bli bättre i vår kommunikation med studenterna för att få fler att engagera sig.
Marknadsföring, kommunikation och transparens har varit återkommande teman. Vi har också inlett arbetet med
att ta fram sektionströjor.

Representation av fysiosektionen
Arbetsdag med lärare
Elin närvarade själv som studentrepresentant under en arbetsdag med lärarna på Vår gård i Saltsjöbaden, sista
veckan i maj. Under denna dag gick de igenom kurser och upplägg.

Bosön
Styrelsen representerades av två medlemmar under lärarnas utbildningsdagar på Bosön. Det har lett till ett
närmare samarbete och ökad kommunikation men också till en bättre förståelse av vad styrelsen är och vill jobba
med de närmaste åren. Vi har blivit inbjudna att vara med även i år.
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Internationell representation
ENPHE - Konferens i Paris
Två av styrelsens medlemmar fick i september chansen att följa med programdirektor Malin Nygren-Bonnier och
några lärare till Paris för att medverka på en europeisk konferens för fysioterapeuter. Konferensen hålls årligen
och detta år var värdlandet Frankrike. Konferensen pågick under några dagar och studentrepresentanterna fick
tillfället att vara med på diverse aktiviteter t.ex. föreläsningar med internationellt ledande fysioterapeuter,
forskare och vara med på seminarier och workshops med andra studenter och lärare där det diskuterades aktuella
och framtida ämnen. De var väldigt tacksamma att få chansen att vara med på resan och hoppas att få fortsätta
medverka på liknande resor och rapportera tillbaka till studenterna med det senaste inom vår verksamhet.

Aktiviteter
Programforum
Under våren hade vi ett programforum med studenter och lärare. Det är ett nytt koncept och inte många deltog
men vi kommer under kommande år fortsätta jobba hårt för att det ska fungera. Både för att styrelsen ska få
närmare kontakt med professorer och studentinflytandet ska öka.

Neuroworkshop i november
I november kunde styrelsen organisera en praktisk workshop i neuroanatomi uppdelat i två tillfällen. Den var
uppskattad bland studenterna och vi hoppas kunna göra den till en återkommande grej. Per Palmgren har
undervisat i neuroanatomi på kiropraktorutbildningen tidigare och har nu pågående workshops för naprapater
och naprapatstudenter. Efter kontakt med oss i Fysioterapeutsektionen tyckte vi det var en självklar möjlighet att
kunna erbjuda även till fysiostudenter. Workshopen är en interaktiv och dynamisk workshop där Per använder sig
av dansrörelser för att memorera nervrötter, nerver, muskler, myotom och dermatom.

Julpuben med PrU
I december ordnade vi en samamrbetspub med PrU. Sektionen ordnade glöggpong och tipspromenad med priser
till vinnarna. Det var viktigt för oss att få vara med och se hur mycket jobb det är så att vi i framtiden lättare kan
avsätta resurser för liknande aktiviteter.

Sammanfattning
Fysioterapeutsektionen är fortfarande väldigt liten vilket har begränsat verksamheten. Vi är väldigt nöjda med att
ha kunnat organisera några aktiviteter och representera oss i såväl internationella sammanhang som i olika råd
och kommittéer på KI. Det har varit ett år där vi har testat mycket nytt för oss i styrelsen. Pubben och
workshoppen gav oss ett hum om vad studenterna vill ha och hur vi ska arbeta för att kunna göra dessa typer av
event. Vi ser fram emot att kunna skapa fler event som drar in ännu fler studenter men även skapa ett större
engagemang hos fysiostudenterna så att det skapas aktiviteter som studenterna vill ha, och att deras synpunkter
och idéer inom diverse ämnen höjs och kan kopplas vidare.
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Logopedsektionen, LoS
Logopedsektionen har under 2018 fortsatt sitt engagerade arbete med att öka studentinflytandet på programmet
genom representation på utbildningsråd och i utbildningsnämnden samt ett större samarbete och kontakt med
MF. Sektionen och dess styrelse har under året drivit utbildningsfrågor och anordnat studiesociala aktiviteter för
programmets studenter.
Verksamhetsåret började med sektionsmöte och nyval av styrelse där ny ordförande samt omfördelning av övriga
poster skedde. Efter valet bestod styrelsen av 10 personer (6 från T6, 1 från T4 och 3 från T2) och därmed
avtackades den gamla styrelsen. I februari hölls det första styrelsemötet för detta verksamhetsår. Under våren
valdes ytterligare två studenter från T4 in i styrelsen vilket medförde att styrelsen vidare består av 12 personer.
Logopedsektionen har under 2018 bibehållit kontakten med logopedprogrammet vid Åbo Akademi (ÅA), med
vilka vi ordnat utbyten som sker helt på studenternas initiativ. Under vårterminen besökte 18 studenter från ÅA
Stockholm där de bjöds på en föreläsning på KI Huddinge samt sociala aktiviteter med avslutande sittning.
Besöket var mycket uppskattat och till våren 2019 kommer ÅA återigen stå som värd för utbytet.
I slutet av vårterminen genomfördes den traditionsenliga sittningen för alla programmets studenter för att fira
kurs 34 som till sommaren tog examen. Sittningen ägde rum på en restaurang i centrala Stockholm och alla kurser
var representerade under kvällens festligheter.
Den 12-14 oktober anordnades logopedstudentdagarna i Linköping av Svenska Logopedförbundets
Studentsektion (SLOSS) där ett stort antal logopedstudenter från KI närvarande varav stora delar av styrelsen.
Trevliga sammankomster och intressanta föreläsningar inom temat ”Logopeden i tiden” hölls av yrkesverksamma
logopeder. Vid årsmötet valdes två studenter från logopedsektionen in i SLOSS styrelse 18/19.
Representanter från Logopedsektionen har under 2018 presenterat på SACO-mässan för att sprida kunskap om
logopedutbildningen. Från styrelsens sida har arbetet med att sprida kunskap om logopedi samt visa upp
logopedprogrammet genom användandet av sociala medier, framförallt på Instagram. Det kontinuerliga arbetet
med Logopedsektionens sida på Pingpong har även fortlöpt under året för att nå ut med information till hela
sektionen.
Under läsåret har sammanlagt 9 möten ägt rum varav 7 styrelsemöten samt 2 sektionsmöten. Styrelsens arbete
har fokuserats på studentinflytande och studentpolitik. Intresset för studentengagemang har återigen blivit större
på logopedprogrammet. Antalet styrelsemedlemmar har ökat och deltagandet vid höstens sektionsmöte var högre
än någonsin. Representanter från logopedsektionen har under året valts in i både MFs utbildningsråd samt i
fullmäktige. I januari 2019 planeras nästa sektionsmöte där nyval av styrelse sker.
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Läkarsektionen, LS
Läkarsektionen representerar samtliga läkarstudenter på Karolinska Institutet (KI) via studentrepresentanter i
kollegier, kommittéer och arbetsgrupper. 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.

Medlemmar 2018
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Ida Lagerström
Adele Kastensson
Alva Ihrén
Soran Rabin Bozorg
Nicole Laszlo
Rebecca Erkenstam
Capucine Delorme

Möten
Läkarsektionen har under 2018 haft 6 st sektionsmöten (3 st per termin, varav 1 var årsmötet) samt 15 st
styrelsemöten.

Studentinflytande i programnämnden
Dessvärre har detta verksamhetsår färgats av att studentinflytande i läkarprogrammets högst beslutande organ ej
fungerat tillfredsställande. Studentrepresentanter i programnämnden upplever att beslutsvägar inom nämnden
varit otydliga och beslutspunkter förberedda utan samråd med studentrepresentanter. Detta har försatt
studentrepresentanterna i en ofördelaktig situation där den reella möjligheten att påverka varit mycket liten.
Studentrepresentanterna har upplevt att deras åsikter ej tas på allvar och att möjligheten till diskussion och
kompromiss varit liten samt att agendan varit förutbestämd. Detta gäller i synnerhet diskussion kring
läkarprogrammets introduktionsaktiviteter, men även vad gäller andra frågor. Sektionens uppfattning är att
programnämnden i vissa avseenden haft det bästa för ögonen för studenterna och ej valt att inkludera sektionen i
beslut.
Programnämnden har inrättat en rutin där studentrepresentanterna diskuterar nämndens dagordning och
beslutspunkter i förväg. Detta är en viktigt och betydelsefull förbättring som avsevärt förbättrat det reella
studentinflytandet. Sektionsstyrelsen har krävt att programnämnden fortsättningsvis ska vara transparent och
tydlig med beslutsförfaranden samt inbjuda studentrepresentanter till samarbete.

Introduktionsverksamhet
Under 2015 uppkom först frågan om introduktionsinternatet på läkarprogrammet. Likt 2017 har sektionen under
2018 genomfört detta arbete tillsammans med MFs presidium.
Läkarprogrammets programnämnd valde under året att tillsätta en arbetsgrupp under ledning av Peter
Henriksson och två studentrepresentanter deltog i arbetet. Däremot utmynnade detta inte i någon gemensam
planering för introduktionen, utan istället ett förslag från studentrepresentanterna som även ”kollostyrelsen” stod
bakom. I mars 2018 röstade programnämnden igenom förslaget efter diverse korrigeringar. Under terminsstarten
HT18 genomfördes denna variant av introduktion för första gången med blandat resultat. ”Kollostyrelsen”
upplevde att det var väldigt svårt att genomföra introduktionen på ett bra sätt, de saknade uppbackning och
riktlinjer från kursgivande institution (NVS). Trots det beslut som fattades av programnämnden i mars 2018 och
en gemensam uppfattning om introduktionens värde för lärosätet och studenterna har frågan ej fått ett avslut. I
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budgetförhandlingar för 2018-års budget kunde programnämnden ej besluta att avsätta pengar till introduktionen
HT19, utan endast för VT19. Programnämnden inväntar fortsatta riktlinjer från KI. Vi önskar även
fortsättningsvis arbeta tillsammans med MFs presidium i denna fråga och upplever att vi har haft dåliga
förutsättningar att föra en konstruktiv diskussion i frågan i vår programnämnd.

Studentrepresentation
Under 2018 har vi sett ett ökat intresse och engagemang från läkarstudenter att vara delaktiga i arbetet med
utbildningsbevakning och kvalitetsförbättring. Framförallt ser vi en ökning av antalet sökanden till vakanta poster
som studentrepresentant. Detta är en väldigt positiv utveckling som indikerar att studenterna känner ett stort
ansvar för utbildningen och att de upplever ett reellt inflytande. I nuläget har sektionen 53 stycken unika
studentrepresentanter och under året har sektionen rekryterat 25 stycken nya representanter. Andelen tillsatta
poster uppgår till 90 % med både jämn könsfördelning och fördelning mellan prekliniska och kliniska terminer.

Under verksamhetsåret har vi fortsatt arbeta med en formaliserad utlysning av vakanta poster. Denna sker nu två
gånger per år (en gång per termin). Vi upplever att detta genererat positiva fördelar för styrelsen och underlättat
för studenterna att söka. Styrelsen har under 2018 upprättat styrdokument för denna process samt genomfört en
första sökomgång enligt vårt nya system. De studentrepresentanter som väljs in genomgår likt tidigare en
internutbildning för att bekanta sig med läkarprogrammet och aktuella utbildningsfrågor.
Sektionsstyrelsens medlemmar har blivit tilldelade ett ansvar för ett/en kollegium/kommitté/arbetsgrupp var
under året. Detta har inneburit att denna styrelsemedlem varit kontaktperson och varit insatt i när möten hålls,
vem som deltar och vem som rapporterar från mötet. Vi vill vidareutveckla detta arbete fortsättningsvis under
2019 för att uppnå en tätare kontakt mellan kollegier/kommittéer/arbetsgrupper och sektionsstyrelsen.

Kommunikation/marknadsföring
För att informera läkarstudenterna om Läkarsektionen genomför vi varje termin 3 stycken informationstillfällen
för termin 1,2 och 5. Vi har även deltagit vid informationspuben som arrangeras på Medicinska Föreningen under
både höst och vårtermin. För att förbättra den interna kommunikationen med studentrepresentanterna har vi
fortsatt utveckla arbetet med vår kommunikationsapp Slack. Vi har även upprättat en rapporteringsmall inför
sektionsmöten som skickas ut till samtliga läkarstudenter. På så vis hoppas vi öka medvetenheten och
transparensen om sektionens arbete och att fler studenter intresserar sig för utbildningsfrågor. Facebook har varit
en viktig kanal för marknadsföring. Vi har upprättat ett schema inom styrelsen för uppdatering av Facebook-sidan
och detta har fungerat bra och genererat tätare frekvens av inlägg.

Informationskväll om sjukhusvalet
Efter att ha identifierat att kursvalet (det så kallade sjukhusvalet) utgjorde ett stort orosmoment för
läkarstudenter på termin 3 anordnade sektionen en informell informationskväll. Sektionen hade bjudit dit en
representant från varje sjukhus. De fyra representanter presenterade kort sitt sjukhus, och därefter öppnades det
upp för frågor. Informationstillfället ansågs väldigt lyckat av alla närvarande (över 50 personer). Tyvärr lyckades
inte sektionen anordna ett liknande tillfälle på höstterminen. Förhoppningsvis kommer detta bli rutin under
kommande år.

Sektionsmöten
Under verksamhetsåret har sektionen provat en ny modell för sektionsmöten. Tidigare inkluderade
sektionsmötena alltid en så kallad ”rapportrunda” där studentrepresentanterna rapporterade vad som var aktuellt
i sitt respektive kollegium/kommitté/arbetsgrupp. Denna är nu ersatt med på förhand insända diskussionsfrågor
från studentrepresentanterna. Därmed prioriteras tiden på sektionsmöten till konstruktiv diskussion istället för
allmän rapport. Den allmänna rapporten har ersatt av ovan nämnda rapporteringsmall.
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Sektionsstyrelsen upplever denna förändring som mycket lyckad och vi har även fått mycket god respons från våra
studentrepresentanter.

Samarbeten
Likt tidigare år har vi deltagit på Ordförandekonventet för Medicinstuderande i Sverige (OMSiS).
Sektionsstyrelsen har haft en ansvarig styrelsemedlem som ansvarat för att skicka in frågor till dessa nationella
möten. I arbetet med OMSiS utmärker sig remissvaret på regeringens förslag om en 6-årig läkarutbildning.

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. Under 2018 har arbetsgruppen levererat en mall för Canvas och
denna ska ”pilotas” på utvalda delar av läkarprogrammet under 2019. Därefter ämnar arbetsgruppen samla in
återkoppling på mallen för att sedan låta programnämnden ta ett policybeslut som förbinder programmets kurser
att hålla sig till mallen när de utformar kurswebbarna i samband med introduktionen av Canvas.

AMEE i Basel, Schweiz
Läkarsektionen deltog vid konferensen för medicinsk pedagogik AMEE i Basel, Schweiz under augusti månad.
Under konferensen presenterade sektionsordförande en poster om sektionens arbete och hur vårt arbete med
utbildningsbevakning är utformat. Dessutom deltog vi vid ett mingel tillsammans med programmet där vi träffade
representanter från programmet och hade trevligt tillsammans.

Ny obligatorisk kurs i akutmedicin
Läkarprogrammet infört en ny kurs i akutmedicin med placering under SVK-perioden på termin 10. Kursen
utformas som SVK med några valbara alternativ inom ämnet akutsjukvård. Denna kurs ersätter SVK i
barnmedicin och gynekologi. Införandet av denna kurs resulterade i att de studenter som tar examen i juni 2019 ej
haft möjlighet att välja en SVK i akutsjukvård. De SVK-kurser inom ämnet som tidigare varit placerade på termin
11 utgick i och med införandet av de obligatoriska kurserna i akutsjukvård. Att detta skulle bli utfallet då
programnämnden beslutade att införa dessa kurser stod klart mycket sent. Studentrepresentanterna i
programnämnden drev denna fråga hårt mot programmet och ifrågasatte tidsramen och att införandet visade sig
medföra att studenter helt blev utan kurs i akutsjukvård. Arbetet resulterade i att studenterna som tar examen i
juni 2019 fick möjlighet att söka restplatser på de obligatoriska kurserna i akutsjukvård och således läsa denna
kurs tillsammans med studenter på termin 10.

Pedagogiskt pris
Ett mål som specificerades i verksamhetsplanen för 2018 var att dela ut det pedagogiska pris som vi arbetade med
under 2017. Detta har dessvärre inte blivit av trots att beslut fattats i programnämnden om att tilldela pengar för
projektet. Förhoppningsvis kan detta ske under 2019.

Slutord för Läkarsektionen
Likt tidigare år har sektionen arbetat att vidareutveckla och befästa starka rutiner för hur sektionen arbetar med
studentrepresentation. Studentrepresentanterna utgör verksamhetens grund och på denna bygger vi
studentinflytandet på läkarprogrammet. Det är glädjande att se att vi nu tillsätter stor majoritet av våra poster och
att intresset för att bli studentrepresentant stadigt ökat. Det är däremot mycket tråkigt att behöva konstatera att
detta år präglats av ett mycket slitsamt år i programnämnden där sektionen ifrågasatt vårt reella inflytande vid
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flera tillfällen. Under 2019 kommer programnämnden att tillsättas ånyo och förhoppningsvis kan vår nya nämnd
bidra till ett bättre arbetsklimat där studentåsikter har stort inflytande i såväl diskussion som beslut. En stor
utmaning för programmet kommer att vara arbetet med det nya 6-åriga läkarprogrammet och Läkarsektionens
förhoppning är att kunna vara en god samarbetspartner i det arbetet.
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Optikersektionen, Kaustika
Sektionsmöten
Kaustikas nya termin började med ett årsmöte 2018-01-22, i Kaustikas lokaler på St. Eriks Ögonsjukhus. Den nya
styrelsen skulle röstas fram och det resulterade i att Emilia Falk T4 blev ny ordförande och Matilda Alfredsson T4
ny vice ordförande. Jack Granlund T4 och Johan Nilsson T4 valdes som eventansvariga. Loujain Alsbh T2 blev ny
ekonomiansvarig, Christoffer Ekelund T2 ny sekreterare, Jessica Eriksson T2 blev invald som vice sekreterare.
Keiko Palm T4 fortsatte sitt ansvar för iris. Emma Djurberg och Elin Fors T2 nya fikaansvariga och rollen som
mottagningsgeneral delades av samtliga.
Vi har 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 2018
22/1
23/2
22/3
11/4
13/4
8/5
18/5
22/5
2/6

Årsmöte
Avslöjande av tema för examensceremonin i form av full moon pub
Kaustikamöte
Synoptikmingel i kaustika
After school
Terminens sista kaustikamöte.
Examensfesten i Enskede värdshus, utdelning av kaustika medaljer
Lek och öl
Examensceremoni för alla T6:or

Introduktion av nya optikerstudenter höstterminen 2018
Höstterminen började redan den 3/9- 2018 för de engagerade studenterna som ställt upp att välkomna de nya
optikerstudenterna till skolan. Ettorna bjöds på en introduktion av lärarna, Kaustikas styrelse presenterades och
de nya studenterna fick en rundtur i lokalerna på St:eriks ögonsjukhus. Studenterna fick möjlighet att stanna kvar
efter lunch för att mingla med äldre kursare/kaustika.

Aktiviteter höstterminen 2018
28/8
7/9
8/9
14/9
15/9- 16/9
3/10
8/10
9/10
13/11
30/11

Kaustikamöte inför inspark
Kaustikamöte inför inspark
Inspark för nya studenter
Kaustikamöte inför solvik
Optikerkollo på Solvik
Synologenmingel i kaustika
Kaustikamöte
Halloweenpub
Kaustikamöte. Nyval av styrelse.
Julpub
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Psykologsektionen, PsyKI
Medlemmar 2018
Ordförande
Pinja Ruuhinen
Vice ordförande
Camilla Ödling
Sekreterare
Alice Ahnlund Hoffmann
Kassör
Arvid Harder
Pyskklubberiansvarig
Jonathan Saunderson
Utbildningssekreterare
Anna Nordin
Mottagningsansvarig
Alfred Enlund
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 2018 har 8 sektionsmöten hållits, varav ett årsmöte. På mötena har PsyKI:s verksamhet planerats och
utbildningsfrågor diskuterats. Studentrepresentanter har också rapporterat från FuM, Utbildningsnämnden,
Programrådet, MF:s utbildningsråd, Psykologprogrammets Internationella Kommitté (PINK) samt Sveriges
psykologförbunds studentförening (SPSF).

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 representanter från styrelsen gått ut till föreläsningar på olika terminer för att informera om
aktiviteter. 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 Utbildningsrådet,
Programrådet, Utbildningsnämnden, FuM, Valberedningen, Sveriges psykologförbunds studentförening (SPSF)
och Psykologprogrammets Internationella Kommitté (PINK).

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 valt ett
studerandeskyddsombud för att ta ansvara över studiemiljöfrågor. Vi har även fortsatt arbeta 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 vinner ett hemligt pris. Utöver detta har vi jobbat för att få scheman i tid
och elektroniskt i samarbete med programrådet.

Introduktion av nya studenter
De nya psykologstudenterna har under hösten haft god kontakt med äldrekursare och faddrar som består för det
mesta av studenter på terminer 3 och 4. Innan terminstart ett välkomstbrev skrevs till de nya studenterna för att
välkomna dem till skolan och psykologprogrammet samt för att informera om mottagningsaktiviteter. Vår
mottagningsansvarig, Alfred, skapade en klassgrupp på Facebook för de nyantagna. I denna grupp fanns aktiva
faddrar som har svarat på diverse frågor som dykt upp, samt gett tips och råd om studierelaterade saker.
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Faddrarna har dessutom under terminen varit aktiva genom att bland annat bjuda på tentafika inför T1:ornas
första tentamen.
Aktiviteter som PsyKI stod för under mottagningen av nya psykologstudenter var bland annat en heldag med lekar
och en sittning för att T1:orna skulle få chansen att lära känna varandra. Under dagens första halva ordnades
aktiviteter i Hagaparken där lekar, tävlingar och poängjakter hölls. Sedan flyttade de 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. PsyKI samarbetade även med Mottagninsutskottet på välkomstdagen i
Solna.

Sittningar och pubar
Den traditionella 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 2018. 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.
PsyKI har även varit i kontakt med PÄR och FREUD, respektive Stockholm Universitets och Uppsala Universitets
psykologstudenter kring en samarbetssittning eller andra gemensamma aktiviteter, men hittills har inget
arrangerats. Andra studiesociala och professionsrelaterade aktiviteter PsyKI har under 2018 arrangerad några
mingeltillfällen, t.ex en glöggmingel med brädspel i december.

Slutord för PsyKI
PsyKIs verksamhet under det gånga året har varit i stort sett lik den föregående år. De evenemang som varit
planerade har genomförts. Vi hoppas att vi kan fortsätta med samarbete med psykologstudenter på SU och
Uppsala, och även börja samarbeta med andra sektioner, utskott och föreningar inom MF.
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Sjuksköterskesektionen, SSEK
Medlemmar 2018
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Marknadsföringsansvarig
Ekonomiansvarig
Huvudledamot i Festis
Projektledare KOLLO VT 18
Olivia Agebro
Projektledare KOLLO HT 18

Josefine Andersson
Felicia Ögrim
Madeleine Johansson
Yasamin Tabesh
Johanna Berg
Isabel Pettersson
Moa Isaksson Ekström

Festkommittén Festis

Madeleine Johansson
Isabel Pettersson
Felicia Ögrim
Johanna Berg
Josefine Andersson
Nadia Lust Ackbarian
Carlo Rivera Carrera
Robin Wellbo
Ewa Lindewall

Terminsrepresentanter
T1 HT18
T2 VT18
T3 HT17
T4 VT17
T4 VT17 Distans

Yasamin Tabesh
Moa Isaksson Ekström

Emilya Bislimova
David Håkansson
Elin Sjögren
Ewa Lindewall
Eva Pohjanen
Anna Claughton Klyft
Karin Mårtensson
William Grass

Möten
Under 2018 hade Sjuksköterskesektionen styrelsemöten tisdagar varannan vecka, ca klockan 16.00 – 18.00 på
campus Solna eller Flemingsberg. Detta för att stämma av kontinuerligt och se till att verksamheten ständigt
utvecklas och finner sig i rörelse. Utöver detta har styrelsen haft tre sektionsmöten då majoriteten av posterna
blivit fyllda tack vare styrelsens hårda arbete och engagemang. Relaterat till detta har det nu skapats stor
efterfrågan bland våra medlemmar att vara engagerad i sin utbildning. Styrelsen har lyckas med sitt uppdrag att
skapa engagemang och viljan att förändra sin utbildning till det bättre. Fokus nu blir att fortsätta detta arbete och
skapa ett ännu större engagemang för att säkerställa inför framtida styrelsearbete.

Festutskottet
Sjuksköterskesektionens främsta utskott är Festutskottet med nio styrelseledamöter under 2018, som anordnat
evenemang i syfte att öka uppslutningen och sammanhållningen mellan studenterna på Karolinska Institutet.
Målet har varit att anordna ett evenemang en gång varje månad, vilket uppnåddes. Laserdome, pubrunda, musik
quiz, etcetera är exempel på några av dessa evenemang. Festutskottet har under 2018 etablerat samarbete med
skolans Idrottsutskott samt Flygsektionen på Kungliga Tekniska Högskolan varpå ”After School” respektive
sittningar anordnats. Dessa kollaborationer har visat sig väldigt lyckade och ett fortsatt gott samarbete förväntas.
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Marknadsföring
Under 2018 började sektionen använda sig aktivt av ”Ping Pong” samt studenternas e-post för att nå ut till
samtliga angående nyheter, kommande evenemang, viktiga datum, etcetera. Detta var mycket uppskattat då
flertalet inte är aktiva på sociala medier och således får den information som tidigare endast publicerats på
Instagram och Facebook. Dock har detta lett till att Instagram något negligerats samt fysisk marknadsföring så
som affischering, medan uppdateringar på Facebook har upprätthållits. Detta är något som skall förbättras under
kommande år. Vidare har ”beach flags” skapats som används vid olika event.

Slutord från SSEKs styrelse 2018
Inför 2018 hade inte sektionen någon grund att stå på relaterat till bristfällig överlämning vilket resulterade i
osäkerhet och en inte lika effektiv önskvärd start. Styrelsen känner sig stolta över att det nu är en bättre
uppslutning på möten med ett ökat engagemang där diverse poster inom både sektionen och Medicinska
Föreningen har fyllts i hög grad. Idag har Sjuksköterskesektionen blivit mer organiserad med en bättre struktur
som fungerar. Styrelsen har som mål och vision att bibehålla och även ytterligare öka samarbeten, engagemang
samt marknadsföring för att vidareutveckla verksamheten och nå ut till ett ännu bredare nätverk. Dessutom
önskas bättre kommunikation med distansstudenterna. Styrelsen från 2018 hoppas att Sjuksköterskesektionen
fortsätter att växa och känner ett stort förtroende för nyinvalda. 2019 kommer att bli ett bra år för sektionen!
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