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Förord
Vi klev in i år 2020 med storslagna planer om ett mer koordinerat studentinflytande, flerdubblering av
evenemang och aktiviteter både på Campus Solna och Campus Flemingsberg, stärkt gemenskap bland
våra medlemmar samt en tydligare struktur och bättre kontinuitet inom organisationen. Föga visste vi
då att detta år skulle bli ett av de mest speciella i föreningens historia, och att utmaning efter utmaning
skulle tvinga oss att anpassa hela Medicinska Föreningens verksamhet efter en föränderlig
samhällssituation.
Covid-19-pandemin slog till och skakade om verksamheten (och verkligheten) ordentligt i mars, då vi
under ett extrainsatt styrelsemöte tillsammans med Inspektor, utskott, sektioner, råd, nämnder och
studentrepresentanter beslutade om begränsningar kring mötesformer och evenemang och lyfte frågor
kring föreningens ekonomi och utbildningen vid universitetet. Resten av året präglades av en
fluktuerande kåraktivitet med snabba vändningar och svåra beslut då nya restriktioner och
rekommendationer dök upp tätt inpå varandra.
Trots de stora prövningar föreningen fick utstå kan vi konstatera att vi lyckades komma närmre flera
av våra mål, inom vissa områden ledde motgångarna till och med till framgångar. I en snabb
omställning till distansundervisning vid Karolinska Institutet var studentinflytandet viktigare än
någonsin, och vi såg med stolthet hur hårt samtliga studentrepresentanter kämpade under året för en
bibehållen utbildningskvalitet. Vi såg även hur hårt föreningens medlemmar jobbade för att integrera
nya studenter i kårgemenskapen, genom att anpassa evenemang och aktiviteter till mindre format eller
digitala lösningar och samarbeta med varandra.
2020 var minst sagt ett prövande år för Medicinska Föreningen. Vi är otroligt stolta och tacksamma för
alla medlemmars hårda arbete och hoppas att även vi uppfyllt förväntningarna på oss under året. Vi
vill tacka för Ert förtroende och för möjligheten att bidra till fortlevnaden av en förening på
respektingivande 143 år.
Härmed önskar vi presentera Medicinska Föreningens verksamhetsberättelse 2020.

Jessica Härtell
Ordförande 2020

Josefine Andersson
Vice ordförande jan-apr 2020
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Puck Norell
Vice ordförande maj-dec 2020
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Medicinska Föreningens sammansättning 2020
Styrelsen 2020
Medicinska Föreningens styrelse har haft följande sammansättning:

Presidium
Ordförande
Vice ordförande

Jessica Härtell, 100 %
Josefine Andersson, jan – apr 25 %
Puck Norell, maj – dec 100 %

Övriga styrelseledamöter
Sekreterare
Ledamöter

Evelyn Olander
Ann-Elise Hafvenström
Kaj Li
Wilma Lindström
Maryan Muse Mohamed
Pinja Ruuhinen
Julia Starck
Maya Tourkaman
Emmanuel Zavalis

Övriga poster centralt
Förvaltningsutskottets ordförande
Utbildningsrådets ordförande

Biträdande projektledare
Framtidens Kårhus

Victor Svedberg, jan – jun 25 %
Laura Andersson, jul – dec 25 %
Leif Karlsson, jan – jun 25 %
Gabriel Zazi, jul – nov 25 %

Emmanuel Zavalis, jun – aug 100 %, sep – dec 50 %
Joachim Vist, sep – dec 50 %

Inspektor
Talman
Vice talman

Carl Johan Sundberg
Jens Andersson
Leif Karlsson, jan – okt
Jessica Härtell, nov – dec

Standarförare
Värdinna
Värd

Max Kynning
Johanna Hagman
Robert Lilford, 1 jan – 30 jun
Anne Östholm, jul – dec

Arkivarie
Bibliotekarie
Gravvårdare

Jens Andersson
Robert Lilford
Magnus Jungstedt
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Personal
Medlemsadministratör
Lokaladministratör
Skattmästare
Studentombud
Doktorandombud

Projektledare Framtidens Kårhus

Elisabet ”Lisa” Petersson, 75 %
Sara Laouini, 100 %
Oscar Skogman, vikarie 7 – 11 sep 100 %
Ida Petersson, 100 %
Nazira Hammoud Shahwan, 100 %
Åsa Samuelsson Ökmengil, 100 % (tjänstledig 25 % jan – maj,
tjänstledig 100 % fr.o.m. aug)
Ninna Oom, vikarie fr.o.m. aug 100 %
Anna Eklöf, 100 %

Medicinska Föreningens medlemmar
Medicinska Föreningen hade under året 2707 (2884) medlemmar på vårterminen, och 2 659 (2743)
medlemmar på höstterminen. Medlemsantalet har minskat under de senaste åren, och under 2020
bidrog pandemin till en fortsatt sjunkande trend. Antalet stödmedlemmar ökade under vårterminen
till 126 (118), men sjönk däremot på höstterminen till 97 (102).
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Medicinska Föreningens utmärkelser 2020
Crux Parva Medicorum
Våren 2020
Lina Adbel-Halim
Caroline Schagerholm
Allan Zhao

Hösten 2020
Anna-Maria Al-Khabbaz
Ajdin Jakupovic
Johanna Lundquist
Oscar Skogman
Isabelle Wemar

Parva Scintilla Medicorum
Adele Kastensson
Max Kynning
Mirco Martino
Alice Weréen

Mäster
Ingeborg van der Ploeg

Crux Magna Medicorum
Josefine Andersson
Iris Peña Arriarán

Stella Suprema Medicorum
Tredje klassen i silver med fyrfärgat band
Leif Karlsson
Nina Rehnqvist Ahlberg

Fjärde klassen i brons med fyrfärgat band
Josefine Andersson
Matilda Kjellander
Micaela Gonzalez

Inspektors hedersmedalj
Daniel Holl

Jubelordförande
Erik Norberg
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Fullmäktige
Två mandatperioder – 2019/20 och 2020/21 – inträffade delvis under 2020. Ny mandatperiod
påbörjades vid Fullmäktiges konstituerande sammanträde i november.

Presidium
Talman
Vice talman
Sekreterare

Jens Andersson
Leif Karlsson (2019/20)
Jessica Härtell (2020/21)
Evelyn Olander

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 2019/20
Ledamöter
Gabriel Zazi
Jelena Krsmanovic
Nassai Herren
Lukas Lehtonen
Abishek Arora
Jan Philipp Reising
Anna Sigesgård
Amelia Sjölund
Hans Witzenhausen
Julie Viollet
Fredrik Nilsson
Carlo Rivera Carrera
Sarah Ahmad Awad
Zusanna Bjurenfalk
Michelle Estman
Alexander Klaréus
Robert Lilford
Marta Matlacz
Anders Norell Bergendahl
Pinja Ruuhinen
Kajsa Sandell
Victor Svedberg
Anne Östholm
Astrid Östholm

Suppleanter

Sektion

Hanna Lundvik
Media Salmonson Schaad
Mirco Martino
Sebastian Ols
Magnus Emanuelson
Cajsa Holmgren

Darya Pelevina

Artemis
BAS
BUS
BUS
DSA
DSA
Fysio
Kaustika
LS
PHS
PsyKI
SSEK

Ledamöter och suppleanter mandatperioden 2020/21
Ledamöter

Suppleanter

Sektion

Deni Rashid
Benjamin Maier

BAS
BUS
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Timm Häneke
Gabriele Girelli
Roberto Ballerino
Magnus Emanuelson
Alexandra Holm
Alexander Liimatainen
Hedieh Mohammadi
Alexa Zamfir
Mikaela Thomson
Gabriel Allgårdh
Zusanna Bjurenfalk
Constance Boissin
Oscar Dwyer
Naela Hagatulah
Andreas Henriksson
Matilda Kjellander
Alexander Klaréus
Vito Marquez
Mirco Martino
Sebastian Ols
Kajsa Oltorp
Jan Philipp Reising
Erik Söderlund
Leonie Vetter
Nils Werge

Dina Dabaghie
Yangjun Liu
Rebecca Pennerud
Ib Green-Petersen
Kimia Dianat
Alice Sherbro
Johan Helander

BUS
DSA
DSA
Fysio
Kaustika
LS
LS
PHS
PsyKI

Sammanträden
Här följer en förteckning över de sammanträden som Fullmäktige har haft under året och de viktigare
ärendena som avhandlades på dessa.

Vintersammanträdet 2020-02-26 (2019/20:3)
•

Auktoriserad revisor med suppleant valdes för åren 2018–2020.

•

Fullmäktiges verksamhetsberättelse för 2018 godkändes.

•

Verksamhetsplanen för 2020 fastställdes.

•

Proposition om ändring av budgeten bifölls. Den föranleddes av att Fullmäktige på
föregående sammanträde hade beslutat om att fastställa budgeten men att den skulle
revideras på några punkter.

•

Proposition om att bevilja Global Health Night (GHN) status som kårförening bifölls.

•

Proposition om att bevilja Studenter i Forskning (SiF) status som kårförening
bifölls. SiF hade ditintills varit ett projekt under styrelsen men de vilja omvandlas till
kårförening.

Bokslutssammanträdet 2020-04-27 (2019/20:4)
•

Sakrevisionsrapport för 2017 och revisionsberättelse för 2018 lades till handlingarna.

•

Sakrevisionsrapporten för 2018 saknades dock och beslutet om ansvarsfrihet för 2018
bordlades.
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•

Verksamhetsberättelsen för 2019 lades till handlingarna. Årsredovisningen och
revisionsberättelsen var dock inte färdiga varför de ärendena bordlades, liksom beslutet om
ansvarsfrihet.

•

Proposition om kortfristigt lån till Medicinska Bokhandeln i Stockholm AB behandlades.
Styrelsens förslag var att bevilja Medicinska Bokhandeln 500 000 kr. Fullmäktige beslutade
dock att endast bevilja Bokhandeln ett lån på 200 000 kr och behandla ärendet igen på
nästföljande sammanträde.

•

Proposition om ändring av Reglemente för Läkarsektionens bifölls.

•

Förvaltningsutskottets ordförande lade fram en rapport om föreningens ekonomiska
ställning med anledning av covid-19-pandemin.

Majsammanträdet 2020-05-25 (2019/20:5)
•

Valnämnd valdes. Anne Östholm valdes till värd. Robert D. Lilford valdes till bibliotekarie.
Jens Andersson valdes till arkivarie.

•

Sakrevisorernas rapport för 2018 lades till handlingarna och deras rekommendationer
antogs. Fullmäktige beviljade de verkställande organen och de av Fullmäktige valda
förtroendemännen ansvarsfrihet för 2018.

•

2019 års årsredovisning var tyvärr fortfarande inte färdig varför den och
revisionsberättelsen och beslutet om ansvarsfrihet fick bordläggas på nytt.

•

Proposition om ändring av Reglemente för Folkhälsovetenskapliga sektionen bifölls.

•

Proposition om införande av Jävpolicy lades fram av styrelsen. Den väckte livlig debatt men
bifölls till slut med vissa ändringar.

2020-09-30 (2019/20:6)
•

Årsredovisningen för 2019 fastställdes. Revisionsberättelsen för 2019 var dock ej färdig så
den bordlades, liksom beslutet om ansvarsfrihet.

•

Styrelsen lade fram en proposition om att inte organisera Students’ Nobel Nightcap 2021,
trots att det är MF:s tur, med anledning av den planerade kårhusrenoveringen. Fullmäktige
biföll propositionen.

•

En grundlig genomgång av stadgarna hade gjorts för att få dem att gå i takt med föreningen.
Arbetet presenterades i 2020 års stadgeändringsproposition. Denna bifölls av Fullmäktige
med några mindre ändringar i första läsningen.

•

En grundlig genomgång hade även gjorts av föreningens åsiktssamling som inte hade
uppdaterats på många år. Proposition om ändring av Medicinska Föreningens
åsiktssamling bifölls.

•

Föreningens värdegrund hade också arbetats om. Styrelsens Proposition om ändring av
Medicinska Föreningens värdegrund bifölls.

•

Proposition om ändring av Reglemente för Medicinska Föreningens insignier och
hedersutmärkelser bifölls. En ny utmärkelse, Pro Potentia Studentium, infördes och en
medalj för föreningens vice ordförande inrättades.

•

Proposition om att bevilja Studenter för en Rättvis Vård och Akademi (STRÄVA) status
som kårförening bifölls.

•

Proposition om ändring av Reglemente för Biomedicinska Utbildningssektionen bifölls.

•

Proposition om inrättande av Rese- och transportpolicy bifölls.

•

Proposition om ändring av Instruktionen för värdparet bifölls.
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2020-10-20 (2019/20:7)
•

Delårsrapporten för första halvåret 2020 presenterades och lades till handlingarna.

•

Styrelsen lade fram en proposition om att sälja Medicinska Bokhandeln i Stockholm AB
(MB). Föreningen och Ulf Ala-Mutka hade fått ett erbjudande om att sälja alla aktier i MB.
Det hade förhandlats fram ett avtalsförslag där köparen skulle betala 400 000 sek för
samtliga aktier i MB. Efter detta bud hade dock köparen aviserat att de ville sänka sitt bud,
efter att de hade sett att MB verkar gå sämre än de befarade. Även en del av lånen till MB
skulle tvingas efterskänkas. Propositionen innebar också att aktieägartillskotten fördelades
om mellan MF och Ulf Ala-Mutka så att de var i proportion till de lån som aktieägarna hade
lämnat till bolaget. Fullmäktige beslutade att bifalla propositionen med ändringen
att styrelsen fick befogenhet att avgöra vilket bud som skulle godtas och Fullmäktige inte
satte någon lägsta gräns för detta.

•

Föreningen hade en tvist med en tidigare hyresgäst som hade sagts upp. Fullmäktige
beslutade om ett högsta belopp som föreningen kunde gå med på i skadestånd vid
förlikning.

Konstituerande sammanträdet 2020-11-21 (2020/21:1)
•

Sedvanliga valärenden behandlades. Behandlingen av dessa tog som vanligt lång tid så flera
fick bordläggas.

•

En utvärdering av styrelsens storlek, som Fullmäktige hade uppdragit åt styrelsen att göra,
lades fram och lades till handlingarna.

•

Protokollet över valförrättningen godkändes.

•

2020 års stadgeändringsproposition bifölls i andra läsningen.

•

På proposition från styrelsen, på inrådan av Idrottsutskottet, beslutades om att föreningen
ska ansöka om medlemskap i Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF).

•

Proposition om ändring av Reglemente för Utbildningsrådet bifölls.

Budgetsammanträdet 2020-12-14 (2020/21:2)
•

Ett flertal valärenden som inte kunde behandlas på föregående sammanträde behandlades
på detta sammanträde, bl.a. val av styrelsens vice ordförande. Flera valärenden delegerades
till styrelsen att besluta om.

•

Revisionsberättelse och sakrevisionsrapport för 2019 bordlades även på detta sammanträde,
liksom beslutet om ansvarsfrihet.

•

Verksamhetsplan för 2021 fastställdes.

•

Styrelsens Proposition om budget för 2021 bifölls med ändringen att vice ordförande, på
hans egen begäran, bara ska arvoderas på 50 %.

•

Motion om ökad transparens av MF:s intäkter och att instifta garanterade intäkter till
sektionerna hade inkommit och debatterades ivrigt. Den bifölls med ett ändringsyrkande.

•

Proposition om arvodering och anställning inom Framtidens Kårhus bifölls.

•

Proposition om val av Utbildningsrådets ordförande bifölls.

•

Proposition om ändring av reglemente för Internationella nämnden bifölls, med anledning
av att Internationella nämnden, genom den senaste stadgeändringen, hade blivit
Internationella utskottet.

•

Proposition om inrättande av reglemente för Utskottet Global Friends bifölls, med
anledning av att detta nya utskott hade tillkommit genom den senaste stadgeändringen.

•

Proposition om ändring av Reglemente för Arbetsterapeutsektionen bifölls, där namnet
efter förfrågan från sektionen ändrades till Arbetsterapisektionen.
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Styrelsen
Styrelsen 2020
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamöter

Jessica Härtell
Josefine Andersson (jan – apr)
Puck Norell (maj – dec)
Evelyn Olander
Ann-Elise Hafvenström
Kaj Li
Wilma Lindström
Maryan Muse Mohamed
Pinja Ruuhinen
Julia Starck
Maya Tourkaman
Emmanuel Zavalis

Styrelsen hade under året två vice ordföranden, Josefine Andersson som även var vice ordförande 2019
och stannade kvar på uppdraget på 25% arvoderingsgrad till slutet av april, för att möjliggöra att Puck
Norell klev på uppdraget på heltid först i maj. Styrelsen hade under verksamhetsåret 19 protokollförda
sammanträden.
I januari sammanträdde styrelsen för första gången och hade även en styrelsekonferens för att planera
årets arbete. Styrelsen beslutade att utföra sitt arbete i mindre arbetsgrupper med följande fokus:
Studiebevakning, Hälsa, Organisation, Identitet, Campus Solna och Campus Flemingsberg. Varje
arbetsgrupp bestod av två till fyra styrelseledamöter varav en var sammankallade och ansvarade för att
driva arbetet inom gruppen framåt. Presidiet hade ett övergripande ansvar och stöttade arbetet i
samtliga arbetsgrupper. Inom Styrelsen valdes även kontaktpersoner till kårorganen och
kårföreningarna för att underlätta kommunikationen med samtliga delar av föreningen.

Covid-19-pandemin
En stor del av det planerade arbetet blev tyvärr svårt att fullfölja då hela föreningens verksamhet
tvingades till en totalomvändning då covid-19-pandemins effekter slog till i mars. I mars hölls ett
extrainsatt styrelsesammanträde dit ordföranden för utskotten, sektionerna, nämnderna, råden och
kårföreningarna kallades för att delta i diskussioner om hur verksamheten kunde fortgå samt vilka
åtgärder som var nödvändiga att vidta ur hälso- och samhällssynpunkt. Styrelsen beslutade att
digitalisera möten, att begränsa antalet deltagare i fysiska evenemang samt att föreningens personal
tilläts arbeta hemifrån för att minska hälsoriskerna och smittspridningen. Styrelsen rekommenderade
även samtliga delar av kåren att undvika onödiga utgifter samt begränsade tillgången till vistelse i
kårlokalerna. Under resten av året utvärderade Styrelsen kontinuerligt sina beslut och uppdaterade
rekommendationerna för verksamheten utifrån regeringens och myndigheters rekommendationer.
Kårorganens och kårföreningarnas verksamhet drabbades hårt, en del aktiviteter digitaliserades eller
genomfördes i minde skala och många ställdes in helt och hållet. Möjligheten till att ses fysiskt samt
antalet personer som tilläts ses fluktuerade stort under året då utbredningen av viruset och sjukdomen
ständigt var i förändring. I början av höstterminen tillät samhällssituationen att en mindre mottagning
kunde genomföras där studenter kunde träffas i mindre grupper. Fysiska evenemang kunde arrangeras
av kårorganen och kårföreningarna i Kårhuset om riskanalys genomförts och tillgängliggjorts i
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samband med evenemanget. På grund av striktare regler och rekommendationer som infördes i slutet
av oktober kunde inga fysiska evenemang ordnas därefter.

MF:s covid-19 resursgrupp
Som en steg mot att kanalisera kårengagemanget kring situationen inrättade presidiet tillsammans
med Inspektor en resursgrupp för arbete kring covid-19. Gruppen arbetade för att bland annat skapa
en plattform för samtal kring ämnet, anordna digitala evenemang kring psykisk hälsa, samordna frågor
kring hur våra medlemmar kan hjälpa till inom vård, forskning och i samhället i övrigt samt sprida
relevant information i MF:s sociala kanaler.
Mest framträdande var samarbetet med Sjukvårdshjälpen, med syftet att samla in och donera
medicinsk skyddsutrustning till vården, och där aulan i Kårhuset användes som förvaringsplats för
utrustningen under en stor del av året och där medlemmar hjälpte till att organisera och leverera
skyddsutrustningen. Resursgruppen anordnade även webinarier om psykisk hälsa samt den digitala
serien ”Experts explain”, där experter bjöds in att föreläsa om olika aspekter av covid-19.

Studiebevakning
Studiebevakning är ett område som trots omständigheterna de facto stärktes och utvecklades under
2020. Arbetet ställdes till sin spets då undervisningen vid KI snabbt tvingades genomgå stora
omställningar på grund av pandemin. MF:s uppdrag och syfte att bevaka utbildningarna och
representera studenternas röst blev om möjligt ännu viktigare och innebar ett utökat ansvar för
samtliga studentrepresentanter. Detta krävde en stark kommunikation inom föreningen, där presidiet
regelbundet behövde inhämta åsikter och information om utbildningens kvalitet från sektionerna och
studentrepresentanterna vid exempelvis möten i Utbildningsrådet.

Kontakt med Karolinska Institutet
Presidiet hade i början av pandemin dagliga avstämningar med KI:s vicerektor för utbildning på grundoch avancerad nivå, för att kommunicera studenternas behov och synpunkter med tanke på de snabba
omställningarna och digitaliseringen av undervisningen. En tät kontakt hölls även med vicerektor för
utbildning på forskarnivå, samt med universitetsdirektören, prorektor och rektor. Tack vare det nära
samarbetet koordinerades kontakten mellan sektionerna, studentrepresentanterna och programmen
på ett sätt som möjliggjorde snabba åtgärder och utveckling av utbildningen. I Redogörelse för
studentinflytande 2020 beskrivs studiebevakningsarbetet utförligare.

Studentrepresentanter och URO
2019 inrättades posten Utbildningsrådets ordförande (URO) tillika koordinator för
studentrepresentation med en arvoderingsgrad på 25%, för att avlasta presidiet i arbetet med att bereda
val av studentrepresentantposter och koordinera representanterna. Under 2020 lyckades Styrelsen
tillsätta posten samt fick möjligheten att utvärdera dess funktion. Många studentrepresentantposter
tillsattes under året, dock var det svårt att komma ifrån det arbete som presidiet trots allt behövde lägga
ner på koordinering av studentrepresentanterna. Detta blev särskilt tydligt då posten byttes ut under
sommaren, varför Styrelsen skickade en proposition om att riva upp det tidigare beslutet och därmed
återgick posten till att väljas av Styrelsen för en mandatperioden som följer verksamhetsåret, i enlighet
med stadgarna. Man skickade även med rekommendationen att den som innehar posten med fördel
bör vara ledamot i Styrelsen, för ett starkare centralt fokus kring studentrepresentationen.
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Samarbete med Odontologiska Föreningen
Samarbetet med systerkåren Odontologiska Föreningen (OF) fungerade under 2020 mycket bra.
Presidierna höll nära kontakt och hjälpte varandra i utbildningsfrågor och kommunikation med
universitetet. Fördelningen av studentrepresentantposter fungerade problemfritt, och posterna kunde
även omfördelas under årets gång om det visade sig att antingen MF eller OF inte kunde fylla en plats
kåren tilldelats. I slutet av året fördelade kårerna återigen platserna emellan sig inför 2021. Eftersom
MF representerar majoriteten av studenterna vid KI är det även MF:s uppgift att tillsätta fler
studentrepresentantposter än OF, dock utan att minska OF:s chanser till tillräckligt studentinflytande.

Uppdaterade dokument
Under året uppdaterades både Handbok för studentrepresentanter samt Medicinska Föreningens
åsiktssamling efter att dessa ej använts på flera år. Studentrepresentanterna introducerades till
dokumenten som ska fungera som stöd i deras arbete.

Hälsa
En fråga som särskilt uppmärksammades under året var studenternas psykiska hälsa. Sektionerna BUS
och PHS utformade tillsammans en enkät som skickades till studenterna vid de globala programmen,
där resultaten visade att många internationella studenters psykiska välmående och situation påverkats
negativt av pandemin. Resultaten presenterades för flera instanser inom KI, med en uppmuntran om
stärkt kommunikation och ökat stöd till speciellt internationella studenter.
Kommunikationen med Studenthälsan fortsatte även, där man tryckte mycket på att Studenthälsan
måste få utökade resurser för att tillgängliggöras för fler studenter, särskilt med tanke på det utökade
behovet av stöd på grund av pandemin.
Skyddsnätverket startades upp och flera av studentrepresentantposterna som huvudstuderandeskyddsombud, studerandeskyddsombud och studerandeskyddsrepresentanter tillsattes. Utbildningar
för representanterna och ombuden ordnades av KI.
För att belysa World Mental Health Day ordnades i oktober evenemanget ”Bloom on campus - Mental
Health Open House”. På schemat fanns en blandning av seminarier, föreläsningar och fysiska
aktiviteter på temat mental hälsa, där en del ordnades digitalt på distans och en del på plats.

Våra campus
Solna – Kårhuset och Framtidens Kårhus
Målet i början av året var att öka antalet evenemang och aktiviteter i Kårhuset, vilket tyvärr blev svårt
att genomföra då antalet deltagare i fysiska sammankomster begränsades och Kårhuset även stängdes.
Evenemang som planerats men ej kunde genomföras var bland annat studie-workshops med fika samt
en gemensam fest för kåraktiva. Initiativet ”Coffee at Kårhuset” kunde ordnas några måndagar under
hösten, där presidiet bjöd på kaffe till medlemmar under lunchen.

Framtidens Kårhus, FKH
Projektledare
Biträdande projektledare

Anna Eklöf, anställd 100 %
Emmanuel Zavalis, arvoderad 17 jun – 31 aug 100 %, 1 sep – 31 dec 50 %
Joachim Vist, arvoderad 17 sep – 31 dec 50 %
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Flera av styrelseledamöterna deltog aktivt i FKH/MF projektgruppen för att främja projektet
Framtidens Kårhus (FKH) och bidra på vägen mot upprustandet av lokalerna i Kårhuset för framtida
verksamhet. Bland annat planerades utformningen av barerna i puben och aulan i samråd med PrU
och FU. Presidiet deltog dessutom genom Kårhusstiftelsens (KHS) styrelse i styrningen av projektet.
Styrelsen beslutade att arvodera två biträdande projektledare för att hjälpa projektledaren. Tack vare
detta startade arbetet att ta fram långsiktiga partnerskapsprogram mellan MF och företag. Redan i
slutet av året fick föreningen sin första core partner.
Styrelsen skickade även en proposition till Fullmäktige angående upplägget om anställning och
arvodering av projektledare och projektassistenter, där förslaget var en mindre strikt struktur för att
underlätta nödvändiga förändringar på grund av projektets föränderliga natur. Fullmäktige biföll
propositionen.
Flera alumni-evenemang som hade planerats i Kårhuset kunde tyvärr inte genomföras, vilket
försvårade utökandet av stöd och engagemang av alumni i projektet. Under året lyckades man dock
väcka ett större intresse hos många kåraktiva och engagera fler i projektet, vilket är avgörande för att
nå projektets mål.
Mer om Framtidens Kårhus finns att läsa i Kårhusstiftelsens årsredovisning.

Flemingsberg – Kårridoren
I januari lyckades Styrelsen äntligen få till en flytt av föreningens lokaler i Flemingsberg från Alfred
Nobels allé 23 till Alfred Nobels allé 8. De nya lokalerna, som döptes till ”Kårridoren” ligger centralt
belägna på Campus Flemingsberg precis ovanför universitetsbiblioteket, där fler studenter rör sig och
där förutsättningarna för ett rikare studentliv är stort. Här finns även OF:s lokaler i nära anslutning
och möjliggör ett närmre samarbete. Målet under året var att precis som i Solna öka användningen av
lokalerna och att skapa en större närvaro av MF i Flemingsberg för att engagera alla studenter. Tyvärr
kunde dessa planer ej heller genomföras enligt plan. En invigningsfest i Kårridoren planerades även
under våren, men kunde tyvärr ej genomföras.

Organisation
Under 2020 gjordes ett gediget arbete med revidering av föreningens styrdokument, där mycket var
utdaterat. Stadgarna gicks igenom grundligt och ändrades, flertalet reglementen och instruktioner
uppdaterades, en rese- och transportpolicy samt en jävpolicy inrättades. Dessutom uppdaterades
föreningens värdegrund och åsiktssamling. En förteckning över alla uppdaterade dokument finns
under Fullmäktiges del i verksamhetsberättelsen.
Organisatoriska förändringar som gjorde i stadgarna var bland annat omstruktureringen av
Internationella nämnden till Internationella utskottet och Utskottet Global Friends, samt
sammansättningen av Valberedningen som numera väljs av Fullmäktige bland medlemmarna och vars
mandatperiod ändrades till att följa verksamhetsåret.
Under året initierades även användningen av den digitala plattformen Microsoft Teams som gemensam
intern kommunikationsplattform inom föreningen. MF:s svensk-engelska ordlista uppdaterades även
kontinuerligt under året för att bistå både svensk- och engelskspråkiga medlemmar med översättningar
av mötesformalia och förenkla kommunikation.
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Identitet, gemenskap och samarbete
Styrelsen ville under året stärka gemenskapen och den gemensamma identiteten inom föreningen, och
hoppades kunna göra detta bland annat genom gemensamma evenemang för kåraktiva där
medlemmar från olika kårorgan och kårföreningar fick möjligheten att träffas och utbyta kunskap.
Liksom nämnt ovan gick planerna tyvärr ej att genomföra och arbetet försvårades därmed. När
föreningen stod inför den stora utmaningen att finna vägar för genomförande av kårverksamhet trots
pandemin, stärktes dock samarbetet över kårorgansgränserna, då en nära kommunikation fördes inom
exempelvis Ordföranderådet och Utbildningsrådet och man delade idéer och lösningar med varandra.
Arbete påbörjades även med utvecklandet av ett långsiktigt kompetensprojekt – Kårakademin – som
skulle fungera som en plattform för utbildning och erfarenhetsutbyte och hjälpa nya kåraktiva att
snabbare kliva in i sin roll och bidra till föreningens utvecklingsarbete. Projektet hann dock ej komma
igång under året.
Styrelsen identifierade även problemet med sjunkande medlemsantal, och trots flertalet insatser var
trenden extra svår att vända under året då i princip all kårverksamhet pausades under året och
nyrekryteringen bland nya studenter försvårades.
Som en del av FKH påbörjades arbetet med att skapa förutsättningar och riktlinjer kring långvariga
partnerskapsprogram med företag, för att skapa stadigvarande samarbeten och generera intäkter till
föreningen.
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Utskott
Utskotten arbetar som Styrelsens förlängda arm inom specifika verksamhetsområden som finns
beskrivet i MF:s stadgar och utskottens respektive reglementen.
Medicinska Föreningens utskott 2020:
•

Förvaltningsutskottet

•

Idrottsutskottet

•

Kommunikationsutskottet

•

Kulturutskottet

•

Mottagningsutskottet

•

Näringslivsutskottet

•

Programutskottet

•

Utskottet Students’ Nobel NightCap

Utskottet Students’ Nobel NightCap har endast aktivitet under de år Medicinska Föreningen anordnar
Students’ Nobel NightCap. Ingen verksamhet bedrevs därför under 2020 och således avges ingen
verksamhetsberättelse för utskottet.
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Förvaltningsutskottet, FU
Medlemmar 2020
Ordförande
Vice ordförande
Personalchef
Biträdande personalchef
Ledamöter

Victor Svedberg, jan – jun 25 %
Laura Andersson, jul – dec 25 %, ledamot dessförinnan
Jens Andersson, aug – dec, ledamot dessförinnan
Jessica Härtell
Josefine Andersson, jan – apr, ledamot därefter
Puck Norell, maj – dec
Hanna Eklund
Fredrik Gröntoft
Leif Karlsson
Erik Söderlund
Joachim Vist
Anders Wikberg
Catalina Wirth

Undergrupper och befattningshavare
Arkivarie
Bibliotekarie
Gravvårdare
Spritchef

Jens Andersson
Robert Lilford
Magnus Jungstedt
Sara Laouini

Datornämnden
Datordirektör
Medlem

Yi-Hua Zhang
Joachim Vist

Kårhusintendenturen
Kårhusintendent
Flemingsbergsintendent
Kårhustomtar

Anders Wikberg
Josefine Andersson
Jens Andersson
Leif Karlsson

Ljud- och ljusgruppen
Ljud- och ljuschef

Johan Olsson

Sportstugunämnden
Sportstuguchef
Vice sportstuguchef
Fogdar

Fredrik Gröntoft, 16 jun – 31 dec
Daniel Holl
Jens Andersson
Laura Andersson
Andreas Heiding
Jessica Härtell
Erik Niklasson
Puck Norell
Rebecca De Sousa
Anders Wikberg
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Förvaltningsutskottets (FU) verksamhet sträcker sig över allt som har med administrering och
förvaltning av föreningen att göra. Detta innefattar ekonomi, personal, medlemskap, Kårhuset och
övriga kårlokaler, Solvik, inventarier och varulager samt informationshantering och IT. Under 2020
hade Förvaltningsutskottet 18 protokollförda möten.

Ekonomi
Utbildning av ekonomiansvariga
Förvaltningsutskottets ordförande tillsammans med skattmästaren har under året haft löpande
kontakt med ordförande och ekonomiansvariga inom varje sektion, utskott, nämnd samt kårföreningar
gällande MF:s ekonomiska göranden. Fokus under 2020 har varit att tillse att kårorganen spenderat
på en rimlig nivå i och med rådande pandemi.

Budget
I början av året genomförde FU budgetförhandlingar med vissa kårorgan på uppdrag av Fullmäktige.
Kårorganen hade uttryckt missnöjde med den av styrelsen föreslagna och Fullmäktige fastställda
budgeten. Förhandlingarna ledde till ett förslag om budgetrevidering som beslutades av Fullmäktige.
Budgetarbetet inför 2021 gjordes under hösten 2020 av utskottet med assistans av skattmästaren.
Budgetläggningen var som tidigare år tidskrävande, och särskilt utmanande på grund av pandemins
ekonomiska effekter och ovissheten i genomförbarheten av kårverksamhet under det kommande året.
Äskningar inkom från de flesta kårorgan och kårföreningar och så stor hänsyn som möjligt togs till
dessa. Nytt var att större vikt lades vid antal och andel medlemmar i sektionerna, samt kårorganens
benägenhet att ordna medlemsexklusiv verksamhet och marknadsföra sig som en del av MF.

Försämrad ekonomi och bidrag
Till följd av covid-19-pandemin försämrades flera delar av föreningens ekonomi till följd av minskade
intäkter. Utskottet såg till att dra ned på vissa kostnader, bland annat gjordes en översyn av föreningens
löpande leverantörsavtal där vissa besparingar gjordes genom att dra ned på vissa tjänster.
Föreningen ansökte och beviljades omställningsstöd med anledning av covid-19-pandemin. Därtill
erhöll föreningen en hyresrabatt för restauranglokalerna av vår hyresvärd Medicinska Föreningens
kårhusstiftelse. Stiftelsen erhöll bidrag för en del av den beviljade hyresrabatten för att hyresrabatten
hade lämnats till ett restaurangföretag.

Personal
Anställda under 2020
Medlemsadministratör
Lokaladministratör
Skattmästare
Studentombud
Doktorandombud

Projektledare Framtidens Kårhus

Elisabet ”Lisa” Petersson, 75 %
Sara Laouini, 100 %
Oscar Skogman, vikarie 7 – 11 sep 100 %
Ida Petersson, 100 %
Nazira Hammoud Shahwan, 100 %
Åsa Samuelsson Ökmengil, 100 % (tjänstledig 25 % jan – 31
maj, tjänstledig 100 % fr.o.m. 1 aug)
Ninna Oom, vikarie fr.o.m. 17 aug 100 %
Anna Eklöf, 100 %
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Samverkan
Personalchefen kallade under året till regelbundna, protokollförda personalmöten varje eller varannan
vecka. Utökad samverkan krävdes då personalen på grund av pandemiläget fick tillåtelse och senare
uppmuntrades att arbeta hemifrån. Personalchefen höll regelbundet individuella avstämningar med de
anställda för att säkerställa stark samverkan och god arbetsmiljö. Utöver detta hölls medarbetarsamtal
två gånger under året. I början av året definierades individuella utvecklingsmål för året och i slutet av
året följdes dessa upp. På grund av uppskjutna förhandlingar om nytt kollektivavtal kunde inga
lönesamtal hållas under 2020. Lönepolicyn uppdaterades för att underlätta löneöversynen 2021 och ge
förutsättningar för en så rättvis lönerevision som möjligt.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljön diskuterades under året regelbundet i samverkan med personalen. Riskbedömningar
gjordes i de fall den psykiska och fysiska arbetsmiljön bedömdes kunna påverkas, såsom risker i arbete
på plats respektive hemifrån i och med pandemin, samt vid förflyttning av arbetsplatser. Under året
påbörjades ett arbete i att undersöka föreningens möjligheter att skaffa företagshälsovård samt öka
säkerheten på arbetsplatsen.
I uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet definierade personalchefen stora brister i hur
föreningen arbetar med arbetsmiljö och förebyggande åtgärder på lång sikt. Som en del i det
systematiska arbetsmiljöarbetet med att undersöka risker genomfördes en radonmätning i kårhuset.

Medlemskap och medlemsservice
Medlemsadministration
Under året påbörjades en utredning av byte av medlemssystem, med målet enklare administration och
minskade kostnader. I och med 2020 års stadgerevisionen avskaffades det postdoktorala
stipendiemedlemskapet då det ej ansågs finnas något intresse eller behov av medlemskapstypen
jämfört med stödmedlemskapet.

Kårexpeditionerna
Kårexpeditionen i Solna var i början av året och i början av höstterminen öppen tre dagar i veckan, men
var under resten av året stängd på grund av restriktioner från myndigheter i och med pandemin. Den
nya kårexpeditionen i Flemingsberg var under början av höstterminen öppen två gånger per vecka,
vilket sedan ändrades till en gång per vecka på grund av få besökare. För att minska smittspridningen
förseddes Kårhuset med handspritstationer och gratis munskydd. Plexiglasskydd sattes upp i
kårexpeditionerna. Under perioderna då kårexpeditionerna var fysiskt stängda fanns
medlemsadministratören tillgänglig under ordinarie öppettider per mejl och telefon.

Profilprodukter
Föreningens utbud av profilprodukter utökades och förnyades. Bland annat går det numera att köpa
mjukisbyxor, collegetröjor, tygpåsar och termosmuggar med föreningens logotyp.
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Kårhuset och kårlokaler
Framtidens Kårhus
Under 2020 var FU delaktiga i FKH/MF-projektgruppen där diskussioner kring FKH fördes.
Medlemmar från FU jobbade tillsammans med PrU med detaljplaner för renoveringen av barerna i
puben och aulan.

Kårhusintendenturen
I och med 2020 års restriktioner var det svårt att anordna kårhusfixarevenemang. I början av året
lyckades man dock efter initiativ från styrelsen anordna en flytt av lokalerna i Flemingsberg, från Alfred
Nobels allé 23 till Alfred Nobels allé 8, den nya ”Kårridoren”. Några mindre fixartillställningar
ordnades i Kårhuset där fokus låg på städning, bland annat i och runt kårexpeditionen med fokus på
ökad trivsel för personalen.

Brandskydd
Skyltning angående branddörrar uppdaterades under 2020. Brandanläggningssystemet testades.
Redogörelse för brandskyddet skickades in för första gången någonsin för Kårhuset och Solvik.
Kårhusets brandlarmanläggning har många brister som påpekades i den årliga kontrollen. Ett arbete
med att antingen rätta till alla fel eller byta ut hela anläggningen påbörjades.

Bokning av lokaler och utrustning
I början av året utvecklade lokaladministratören ett system för bokning av mötesrum och utrustning
genom Outlook, då det tidigare systemet YourBlock avvecklades.

Serveringstillstånd
Ansökan om förlängd serveringstid till kl. 03 på kårhusets uteserveringar gjordes. Ansökan bifölls av
Solna stad med en prövotid.

Förhyrningsverksamheten
Förhyrningsverksamheten sköttes under året av Sara Laouini, samt vid sjukfrånvaro av Josefine
Andersson, Oscar Skogman och Jessica Härtell. Ytterligare behov av att förenkla och effektivisera
arbetet kring förhyrningar identifierades och påbörjades under året. Uthyrningsfrekvensen påverkades
på grund av pandemin och minskade framför allt i Kårhuset, vilket innebar stora intäktsbortfall för
föreningen. Hyreskontrakten för Kårhuset och Solvik uppdaterades under året med smärre justeringar,
bland annat med en tilläggsparagraf i kontraktet för Kårhuset gällande renovering.

Husansvariga (HA)
Utbildningsdagar för husansvariga planerades, men kunde tyvärr ej genomföras på grund av
pandemin.

Långfristiga förhyrningar
Under 2020 avslutades ärendet med före detta hyresgästen Yanying Kommanditbolag (YK), som
föreningen hade sagt upp. YK hade begärt skadestånd p.g.a. att de hade sagts upp trots att de hade
besittningsskydd. YK godtog en förlikning på 200 000 kronor.
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Solvik
Skötsel och drift av MF:s sportstuga Solvik, som ligger på Värmdö strax utanför Stockholm, sköts av
Sportstugunämnden.

Förhyrnings- och syningsverksamheten
Covid-19-pandemin med de påföljande restriktionerna som varierade under året påverkade
förhyrningsverksamheten, där flertalet uthyrningar ställdes in och potentiella förhyrare avhöll sig
sannolikt ifrån att boka. Av 60 förhyrare som skrev kontrakt under året avbokade 18. Uthyrning till
externa förhyrare genererade 150 300 kr (budgeterat 185 000 kr) och summan av totala intäkterna blev
177 760 kr (budgeterat 226 400 kr). Totalt dömdes 7 760 kr respektive 1 300 kr ut i böter för externa
respektive interna förhyrare. Detta är betydligt mindre än föregående år och kan bero på bättre
städning och färre förhyrningar.
Mallkontraktet för förhyrningar av Solvik uppdaterades, bland annat för att försvåra bedrägerier mot
föreningen och för att avbokningar inte ska göras alltför sent utan att föreningen får någon ersättning.
I början av året infördes ett rullande syningsschema där veckorna delades upp mellan fogdarna. Detta
system förenklade, möjliggjorde framförhållning och gav en god fördelning av syningar mellan
fogdarna. För att ge mer tid under syningsarbete beslutade Sportstugunämnden under hösten att införa
ett tidsuppehåll mellan två efterföljande uthyrningar. Detta i form av ny förhyrningstid kl. 15.00–13.00
i stället för kl. 14.00–14.00.

Egenkontroll av verksamhet
Material och rutiner för egenkontroll (bl.a. systematiskt brandskyddsarbete, vattenkontroll,
systematiskt arbetsmiljöarbete och kontroll av avloppsanläggningen) färdigställdes under året och
finns tillgängliga på Solvik så att fogdarna kan utföra regelbundna egenkontroller av verksamheten.

Reparationer och skötsel
Det gjordes flertalet arbeten på Solvik under året, både av engagerade medlemmar och anlitade företag.
•

Utbyte av trägolv till plastmatta i köket på grund av vattenläcka (Gärdets bygg AB)

•

Fönsterbyte i köket på grund av slitage och trasig handtagsmekanik (Gärdets bygg AB)

•

Utbyte av träbänk vid diskho till rostfritt stål (Gärdets bygg AB)

•

Målning av storstugan, lusthuset och dassen med falu rödfärg, vitmålning av
punschverandans vita partier

•

Möblering av punschveranda, lusthus och sjöstuga

•

Ommålning av fönster, farstukvist och utsida dörr av Fogdestugan samt ommöblering

•

Bygge av två nya bryggor till bastu och dansbana (flyttunnor), samt flotte (gjord på gamla
flytelement)

Fixartillställningar
Under året hölls en vårfixardag (21/3) och en sommarfixarvecka sista veckan i augusti. Höstfixarhelgen
blev dessvärre inställd på grund av covid-19 restriktioner. Under vårfixardagen skrapades mossa från
storstugans tak, landgångens fäste till dansbanan lagades och städning utfördes. Groparna i den
privata vägen blev tillfälligt igenfyllda, men det visade sig snart att dessa snabbt uppkom ånyo igen.
Under sommarfixarveckan, som besöktes av 23 personer exklusive fogdarna, utfördes reparationer och
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skötsel såsom sjösättning av nya bryggorna, målning och utbyte av gammal inredning. Veckan
avslutades med kräftskiva.

Nya sovlängan
Bygget av den nya sovlängan har inte kunnat komma i gång detta år, dock har frågor som
avloppslösning undersökts grundligt som förberedelse inför ansökan om bygglov. Värmdö Bygg och
Betong har varit ute och givit input om bygget, där det framkom att Solviks privata väg kan behöva
breddas något för byggmaterialtransport med lastbil.

Viltvård
Huvudsakligen har det gångna året innefattat identifiering och bekämpning av gnagarproblem. Detta
framför allt kopplade till Storstugan.

Informationshantering och IT
Arkivet och dokumenthantering
Det mesta av arkivet har ordnats, förtecknats och flyttats till KI:s arkivlokaler. En del nyare handlingar
finns kvar på kårexpeditionen. De handlingar som finns i KI:s arkiv kan beställas fram av KI:s arkivarie
efter godkännande av MF:s arkivarie.

Datorer och nätverk
Nätverksfiberkabeln som kopplar Kårhuset till KI:s närverk gnagdes av av råttor under 2019, och en ny
kabel installerades i början av 2020. Föreningen bytte webbhotell.

Molnlagring i MS Office 365
Under året övergick hela föreningen mer och mer till att kommunicera via Microsoft Teams. Under
hösten skapades en organisationsstruktur i Teams med egna team till samtliga kårorgan och
kårföreningar och en del undergrupper och projekt. I samband med detta flyttades filförvaringen från
den lokala servern i Kårhuset till molnlagring i Onedrive i MS Office 365 och organiserades i de olika
teamen för enklare åtkomst.

GDPR
Medlemsadministratören uppdaterade och översatte informationen till registrerade för att bättre
uppfylla skyldigheterna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Diskussioner med FU och personal
fördes hur medlemmars information bäst ska förvaltas och säkerhet bevaras.

Ärendehanteringssystem för ombuden
Utskottet beslutade att köpa in ett ärendehanteringssystem för ombuden. Det väntas underlätta deras
arbete mycket och göra hanteringen av ärendena och deras personuppgifter säkrare.

Gravvård
På Alla själars dag genomförde gravvårdaren som vanligt ett fackeltåg till grafplatsen samt till prosektor
Westermarks, Henrik Lagervalls och Carl Tullus gravar med kransnedläggning, ljuständning och kaffe.

22 (70)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Medicinska Föreningen i Stockholm

Övrigt
Försäkringar
En genomgång av föreningens försäkringar och kartläggning av försäkringsskyddet gjordes. Detta
ledde till att vissa luckor i försäkringsskyddet identifierades. Förslag för komplettering av
försäkringsskyddet började tas fram.

Filmvisning
Föreskrifter om filmvisning inom föreningen togs fram och fastställdes.

Telefonnummer till FUO
Förvaltningsutskottets ordförande (FUO) fick ett eget telefonnummer: 08-524 830 75.

Skrivet av Jens Andersson, Puck Norell, Jessica Härtell och Fredrik Gröntoft.
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Idrottsutskottet, IdrU
Medlemmar 2020
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamöter

Erik Niklasson
Grim Olivecrona
Ellen Hedberg
Marlene Rietz
Fredrik Ericsson
Lina Abdel-Halim
Sofia Andersson
Ida Wykman
Simon Sjuls
Katerina Gkioni
Albin Wimmerdahl
Ebba Widman
Gustav Lundvall

Aktiviteter under året
Idrottsutskottet har trots ett utmanande år jobbat hårt för att uppfylla de mål vi satte inför detta
verksamhetsår. Vi har utfört två vi har utfört idrottsdagarna enligt plan, med hjälp av många nya aktiva
medlemmar som agerat ansvariga på våra veckopass har vi både utökat antalet aktiviteter, deltagare
och medlemmar under den tid det var möjligt. Skidresan till alperna i mars hade en väldigt oturlig
tidpunkt och lokal men vi lyckades få hem samtliga deltagare, däremot tvingades vi till att ställa in
surfresan. Under början av året anordnade vi hela tretton aktiviteter varje vecka. Vi hade en fungerande
organisation omkring den nya idrottshallens event och det kan inte beskrivs som annat än en stor succé.
Vi har under året även anordnat en del andra event utöver veckoaktiviteterna. En dodgeballturnering
tillsammans med Mottagningsutskottet där deltagarna hade så roligt att vi fortsatte långt efter planerad
stängning. En tennisturnering som vi denna gång lyckades genomföra till en segrare korades trots ett
kraftigt regnfall likt förra året. En löptävling och inte minst en pingisturnering. Efter besparingskraven
så har vi dragit in på våra utgifter till ett minimum och i och med situationen i samhället så har vi
begränsat oss till utomhus aktiviteter förutom våra möten. Vi har sedan covid-19 uppstod inte heller
haft tillgång till KI:s idrottslokaler. Idrottsutskottet har gjort vårt bästa för att upprätthålla fysisk
aktivitet under detta utmanande år, men det är nog rättvist att sätta att sätta en asterisk på detta
verksamhetsår. För att gynna fysisk aktivitet på distans har vi använt oss av virtuella tävlingar. Under
årets gång så har vi trots svårigheterna att organisera träningar sedan mars dragit till oss fler
medlemmar och vårat årsmöte hade nästan dubbelt så många deltagare jämfört med året innan.
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Kommunikationsutskottet, KomU
Medlemmar 2020
Ordförande
Sekreterare
Redaktör hemsidan, Thalamus
Kårfotograf
Ledamöter

Maya Tourkaman
Nina Aurell
Jessica Härtell
Anny Truong
Niya Thomas
Hanna Eklund
Hanna Crona

Möten
Under 2020 sammanträdde Kommunikationsutskottet (KomU) 9 gånger, med ca ett möte i månaden
under terminerna med avbrott under sommarmånaderna.

Extern kommunikation
MF:s sociala kanaler
Efter ett uppehåll började KomU skicka ut Thalamus igen under HT20. Medicinska Föreningens
sociala medier såsom MF:s hemsida, Facebook och Instagram samt skärmarna på campus har
uppdaterats kontinuerligt. I integrationssyfte öppnade KomU även upp MF:s sociala medier för alla
kårorgan i form av projekt som ”Insta takeover” och ”Insta reveal”. Under 2020 fick KomU tillgång till
flera skärmar på campus Solna och Flemingsberg som tillhör KI.

Medicor
I och med att en chefredaktör för Medicor saknades under en större del av 2020 publicerades inga
nummer under verksamhetsåret. Inför 2021 fick Medicor däremot en ny chefredaktör, Inika Prasad,
som valdes i november 2020.

Kårfotograferna
Anny Truong var fortsatt MF:s officiella kårfotograf. Det fanns planer för en fotografiworkshop för att
locka potentiellt nya kårfotografer men dessa ställdes tyvärr in på grund av pandemin.

Intern kommunikation
Hemsidan
En grundlig uppdatering av hemsidan i samarbete med MF styrelsen 2020 sattes igång under
verksamhetsåret.

Get to know KomU workshop
En workshop anordnades av KomU mot slutet av verksamhetsåret i syfte att rekrytera nya medlemmar.
Intresset var dessvärre svalt vilket tros ha berott på pandemin då eventet var fysiskt.
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Framtiden Kårhus (FKH)
KomU-ledamoten Hanna Eklund deltog på möten med arbetsgruppen inom FKH. Utskottet hjälpte
även till med att skapa evenemang samt dela inlägg på Facebook och Instagram.

Expandera KomU
Arbetet med att försöka expandera KomU fortsatte under 2020. Det fanns många planer för att få
KomU att synas mer och locka flera medlemmar till sig. Fredagspub med PrU, Coffee hour med
Internationella Utskottet och deltagande på Infopuben och amphioxdagen var några av dessa planer
som tyvärr aldrig blev av på grund av pandemin.
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Kulturutskottet, KU
Medlemmar 2020
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
PR-ansvarig
Ledamöter

Dennis Parkan
Joakim Agri
Jakob Berg
Rebecca Lindberg
Anders Norell Bergendahl
Hanna Crona

Kulturutskottet åligger att anordna kulturell verksamhet för Medicinska Föreningens medlemmar
samt samverka med de kårföreningar som sysslar med kulturell verksamhet och verkställa utredningar
i kulturella frågor.

Fokus
Under början av våren 2020 hade Kulturutskottet flertal möten där styrelsen planerat för
verksamhetsårets evenemang. Fokus har varit på att få igång fler evenemang för att visa MFmedlemmar att vi finns och vad vi håller på med. Med tanke på pandemin lades många planer på is tills
vidare. Sociala evenemang kunde inte längre genomföras och sköts preliminärt upp till hösten. Istället
fokuserade utskottet på att synas mer på sociala medier. Här har kulturutskottets styrelseledamöter
fått ge personliga tips på hur kultur kan uttryckas och utövas trots covid-19-restriktioner och social
distansering.

Infopuben
Utskottet har medverkat på infopuben januari 2020. Där fick studenter på karolinska via ett googleformulär lämna in förslag på evenemang och annan verksamhet som önskas att kulturutskottet ska
bedriva. Studenter från flera program visade intresse för att engagera sig i utskottet och driva olika
evenemang. Utskottet tyckte detta var ett lyckat sätt att visa upp sig och värva MF-medlemmar för
framtida styrelser, detta kommer fortsätta.

Uppstartsmöte
Ett uppstartsmöte hölls på MF tätt efter infopuben som aviserades på sociala medier. Målet var att MFmedlemmar och KI-studenter skulle få möjlighet att ta del av Kulturutskottets verksamhet ännu mer.
Det gavs större utrymme att diskutera idéer och förslag på evenemang. I och med detta kontaktades
Programutskottet (PrU) för ett eventuellt samarbete där KU önskade arrangerade quiz på framtida
pubar som hålls på MF. Tyvärr möttes detta av en del motstånd från PrU och projektet lades ner.

Bokcirkel
Bokcirkeln som startades under slutet av 2019 har fortgått under 2020. Deltagarna har träffats via
zoom. Denna verksamhet har varit uppskattad av många. Deltagarna planeras för månatliga träffar för
att diskutera den valda boken. Kulturutskottets viktigaste verksamhet under året 2020.

Stand-up
Under våren 2020 planerades att återinföra den tidigare så uppskattade stand-up kvällen på MF.
Tyvärr har utskottet känt att det vore svårt att arrangera pga rådande pandemi. Istället har MF-

27 (70)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Medicinska Föreningen i Stockholm

medlemmar bjudits in att följa med utskottet till stand-up klubben Big Ben på södermalm, där KU
erbjöds reserverade platser. Detta evenemang har varit väldigt uppskattat.

Samarbete med Kulturrådet
Kulturrådet på karolinska har sökt kontakt med KU för att eventuellt etablera och diskutera potentiella
samarbeten. Detta samarbete har påbörjats och kommer lämnas över till kommande styrelse för
fortsatt samarbete. En viktig del för att bilda kontakt mellan medicinska föreningens och karolinska
institutets kulturella verksamhet.
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Mottagningsutskottet, MU
Medlemmar 2020
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ekonomiansvarig
Sponsoransvarig
PR-ansvarig
Ledamöter

Kaj Li
Rebecca Heurlin
Simon Sigg
Daniil Bobrov
Matilda Sabel
Linda Mattila (jan – apr)
Rebecca Heurlin (maj – dec)
Sofie Sandqvist
Mikael Ackefors (apr – dec)

Mottagningsutskottets syfte är att erbjuda en välkomnande och bildande mottagning för våra nya
studenter och locka till medlemskap i Medicinska Föreningen genom sociala aktiviteter.
Under året har den stora utmaningen varit en omfattande transformation av Mottagningen från
normalt upplägg under VT20 till en storleksreducerad och i stor utsträckning digitaliserad utformning
av Mottagningen för HT20 med anledning av pandemin.

Välkomstdagarna
På välkomstdagarna får nya studenter träffa Medicinska föreningen och Mottagningsutskottet samt
sina nya klasskompisar (och framtida kollegor!) Det bjuds på roliga aktiviteter och en del
överraskningar.

Välkomstdagen i Solna
Under VT20 hade vi Välkomstdagen i Solna i samarbete med Läkarintroduktionen och PrU för första
gången. Genom ett pub-format blev det möjligt att anordna detta event med mingel precis som under
ordinarie höstterminer, oavsett väderlek och utomhustemperatur. Den feedback som nått
Mottagningsutskottet var genomgående positiv och vi ser med glädje fram emot framtida samarbeten
i liknande form.
Under HT20 var det i stort sett möjligt att ha Välkomstdagen i ordinarie format med utomhusgrillning
och aktiviteter, med ett begränsat besökarantal på 50 personer i enlighet med då rådande riktlinjer.
Evenemanget var mycket uppskattat eftersom det trots svåra omständigheter möjliggjorde för nya
studenter att ändå få ett socialt sammanhang i trygg miljö, då det erbjöds handsprit och munskydd för
alla att ta del av.

Välkomstdagen i Flemingsberg
Under VT20 ställde vi upp ett bord med kaffe och fika och närvarade på Campus Flemingsberg för
första gången under en vårtermin. Nya studenter med studieort i Flemingsberg fick då chansen att lära
sig mer om Mottagningen, Medicinska Föreningen och livet som student på Karolinska Institutet.
Välkomstdagen i Flemingsberg blev inte av HT20 då det med rådande restriktioner blev svårt att
erbjuda evenemanget med fullgod kvalitet. I stället prioriterades andra evenemang.
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Infopuben
Infopuben var det första evenemanget som ägde rum under verksamhetsåret 2020, då
välkomstdagarna ej anordnades på vårterminen. Upplägget liknande till stor del tidigare arrangemang,
med utställare i hela kårhuset, öppen pub i samarbete med PrU och uppträdanden från bl.a. Spexen
och Blåslaget. För första gången erbjöds paketpris för bägge evenemangen Amphioxsittningen och
Temasittningen, något som genererade ett något ökat köptryck. Vi ser positivt på möjligheterna att
erbjuda paketpris i fortsättningen, då det lockar till ökat deltagande under Mottagningen och även
belönar våra allra mest trogna Amphioxfestare.
Till HT20 digitaliserades hela Infopuben då det var omöjligt att anordna evenemanget i någon fysiskt
form då det bygger på mingel, högt deltagande och stort flöde av människor genom kårhuset. Detta
beslut togs relativt tidigt och redan under sommaren fick utställare chansen att skicka in sina
videoklipp till MU, som vi senare laddade upp till en gemensam spellista på Youtube samt länkade till
på MFs hemsida. Allt som allt en mycket effektiv lösning som anpassats efter rådande restriktioner.

Pubrundorna
Två pubrundor anordnades under varje termin: en i Vasastan och en på Södermalm. Alla pubrundor
var mycket uppskattade och hade bra uppslutning. Givetvis blev det avslutning på klubb, vilket även
det var uppskattat. Evenemangen krävde inte mer jobb från vår sida förutom kontakt med barer och
kontinuerlig uppdatering för deltagarna under kvällen. Även inom styrelsen var detta ett roligt event
då det var en bra chans för oss att interagera med T1:or i en mer informell och bekväm miljö.
Under höstterminen arrangerades dessa, med extra smittskyddsåtgärder med handsprit och munskydd
erbjudna på plats, samt en begränsning på max 50 deltagare per stopp på pubrundorna.
Mottagningsutskottet vill utrycka en glädje över att ha kunnat fortsätta erbjuda detta evenemang då
det alltid är mycket populärt bland deltagarna.

Amphioxdag
Amphioxdagen hölls samma dag som Amphioxsittningen under VT20 enligt tradition. Efter temat som
bestämdes på Våffelmötet för äldrekursare, gavs T1:or chansen att sluta sig samman i lag och tävla om
titeln som vinnare av Amphioxdagen. Dagen började med gemensam frukost på MF för alla lag och
stationer, med uppvärmning och sedan tävlingsstart. Utskott, Sektioner och Föreningar inom MF satte
upp stationerna runt hela innerstan där tävlande lag fick utmaningar och poäng därefter. Dagen
avslutades på Campus Solna med de sista tävlingarna, arrangerade av oss. Där utdelade vi de sista
poängen. Senare sammanställdes dessa poängtabeller och utsåg sedan vinnarna, som presenterades på
kvällens sittning. Detta är ett koncept vi tänker fortsätta med, då vi har fått mycket positiv feedback om
att det är ett bra tillfälle för nya studenter att få goda vänner för resten av studietiden.
Amphioxdagen anpassades under HT20 till att inte inkludera innerstaden och därmed minimera
resande med kollektivtrafik och hölls istället kring Campus Solna, med övriga inslag i likhet med VT20.
På kvällen ersattes Amphioxsittningen med Temasittning, ett anpassat format för de riktlinjer vi fick
förhålla oss till.

Amphioxsittning
Amphioxdagen VT20 avslutades med Amphioxsittningen, för många T1:or den första sittningen de
deltar på. Kvällen började med fördrink i Puben/Innergården, för att senare förflyttas till
sittningslokalen. Under ledning av våra Toastmasters fick de lära sig allt de behöver för att kunna delta
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på alla framtida sittningar på MF. Under kvällen delades det ut pris för vinnarna av Amphioxdagen,
därtill tillkom underhållning från Spexen, A Scalpella och Dragplåstret. Vi fick även besök av
kårpresidiet samt inspektor för korta tal. Sittningen pågick parallellt med äldrekursarnas
Amphioxsittning, där kvällen även avslutades med tinget och den obligatoriska punschen. Biljetterna
till sittningen såldes på Infopuben. Efter tinget överlämnades Amphioxerna till PrU för gemensam
efterfest i aulan med äldrekursarna.
Under HT19 tecknades ett avtal med restaurang Nanna Svartz om att ha sittningen i deras lokal på
gatuplan, vilket fungerade mycket bra. Samma upplägg gällde då för VT20.
Förberedelserna inför sittningen kunde ske efter att frukosten serverats för Amphioxdagen. Lunch
beställdes för personalen och soundchecks för uppträdande skedde under eftermiddagen.

Temasittningen
Temasittningen anordnades detta år båda terminer, vilket är en positiv utveckling då det HT19 behövde
ställas in på grund av lågt köptryck.
Lokal för Temasittningen VT20 var Gasquen likt föregående upplagor, detta innebär ett mindre och
mysigare format jämfört med Amphioxsittningen. Temat ger T1:or en chans att klä ut sig och festa i en
lekfull miljö. Maten tillagades av oss och biljetterna såldes i receptionen. Vår plan för nästa år är att
kunna slå ihop biljettförsäljningen till Amphioxsittningen och Temasittningen och att denna då ska ske
helt under Infopuben, förutsatt att tillräckligt många biljetter säljs för att inte behöva sälja via
receptionen.
Efter Temasittningen anordnades ett eftersläpp med barservering i Puben, där även utomstående
kunde köpa biljett i dörren och komma på festen.
Under HT20 omformades som bekant Mottagningen till att fokusera våra kärnaktiviteter runt den
första veckan. Då Amphioxsittningen ej kunde erbjudas på grund av utebliven sittning för äldrekursare,
togs beslutet om att efter Amphioxdagen istället anordna en temasittning med rymlig bordsplacering
och max antal deltagare på 50. Temat var Togasittning, ett koncept som figurerat flera år tillbaka men
på senare tid ej varit aktuellt. Mottagningsutskottet vill förmedla att temat togs mycket väl emot av
deltagarna och många nyskapande variationer på det klassiska grekiska plagget figurerade under
kvällen. Temasittningen HT20 var kulmen på höstens Mottagning och möttes av lovord då
sittningsdeltagare var dels positivt överraskade av den goda maten och dels glada över våra
ansträngningar att ge dem en så ”ordentlig” Mottagning som möjligt.

Sammanfattning
Mottagningsutskottets verksamhet har i likhet med många övriga kårorgans verksamhet varit hårt
ansatt av pandemin och gällande riktlinjer under höstterminen. Vi vill ändå uttrycka en enorm
tacksamhet och glädje över att höstterminens nya studenter trots omständigheterna mottogs väl av alla
delar av Medicinska Föreningen.
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Näringslivsutskottet, NU
Ingen verksamhetsberättelse för Näringslivsutskottet har inkommit.
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Programutskottet, PrU
Medlemmar 2020
Ordförande
Vice ordförande
Ekonomiansvarig
Spritis
Sekreterare
Styrelseledamöter
Styrelsesuppleanter
Medlemmar

Ann-Elise Hafvenström
Matilda Varli
Frida Rehn
Wilma Lindström
Erik Söderlund
Kajsa Sandell
Felicia Lindberg
Loke Nordström
Elsa Skogsvik
Catalina Wirth
Andra Rotaru
Fredrik Nilsson
Emil Hammarström
Dorel Lehrer
Johan Pekkari
Vilde Aanesen
Kajsa Oltorp
Astrid Östholm
Arvid Hultgårdh
Lovisa Hagenfeldt

Arrangemang
Programutskottets övergripande uppgift som verkställande organ är att planera och verkställa
föreningens programverksamhet. Under början av 2020 så flöt verksamheten på bra, med undantag
för låga antal vid pubar. Nytt för i år var samarbete med Mottagningsutskottet och Läkarinternatet
med anledning av en terminstartspub som var väldigt lyckad. Ytterligare infördes en Alla hjärtans dag
fest som hade mindre gäster än förväntat men ändå ett roligt initiativ med inspiration från tidigare
Halloweenfest. PrU planerade för att hålla amphioxgasque (höst), sommarexamensefterfest och vårbal
men att dessa inte blev av på grund av covid-19.

Pubar
Under början av 2020 hade utskottet fredagspub varje fredag som sedan med anledning av covid-19
ställdes in tillsvidare. Vid början av höstterminen provade utskottet på att hålla fysiska pubar i aulan
enligt FHMs rekommendationer med begränsat antal gäster och strängare hygienrutiner. Pubarna
bokades in varannan vecka om inte mer sällan. Det förekom lågt intresse av utskottets medlemmar att
arbeta samt lågt intresse hos föreningens medlemmar att delta. Vid oktober så ställdes pubarna in
återigen tillsvidare.

Amphioxgasque
Vårterminens traditionsenliga Amphioxgasque utfördes som vanligt och var uppskattat likaså av gäster
som arbetare. Höstterminens Amphioxgasque ställdes in med anledning av covid-19 men det
planerades en Ceremonisittning för medaljpristagarna som sedan blev ett digitalt format istället i
samband med Luciabalens medaljutdelningar.
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Examensefterfest
För de som tar examen vid KI erhålls en examensmiddag på Grand Hôtel som sedan avslutas med en
examensefterfest vid Medicinska Föreningens kårhus. Festerna har utökad serveringstid till 05 och
brukar locka väldigt mycket folk. Detta år förekom det enbart en examensefterfest för höstterminen
som var väldigt lyckad. Vårterminens examensefterfest uteblev.

Interna och externa marskalkssittningar
Tyvärr, har det inte hållits några interna eller externa marskalkssittningar på grund av den rådande
pandemin. PrU har tappat en stor del av sammanhållningen som fanns och det var därför av vikt att
anordna mer interna evenemang. Detta gjordes genom digitalt ”häng” vid olika punkter under året.
Under 2020 arbetade vi med att försöka planera in samarbetssittningar med andra Klubbmästerier
från SSCO:s klubbmästarråd. Dessa vart alla lagda på is på grund av strängare restriktioner.

Möten
Under 2020 har Programutskottet haft månadsmöten med hela PrU en gång per månad. Likaså har
programutskottets styrgrupp haft möte en gång i månaden. Klubbmästarna har deltagit vid SSCO:s
klubbmästarråd ungefär en gång i månaden. Med anledning av covid-19 så börjades mötena övergå till
digitalt format vid mars/april och har varit på gott o ont. Antalet medlemmar som deltagit i mötena
utan frånvaro har ökat kraftigt sedan tidigare år men att engagemanget under mötena minskat jämfört
med de fysiska. Det förekom uppehåll under sommar- och vinterledigheten.
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Nämnder
Nämnderna utses av Fullmäktige för att kunna arbeta mer självständigt inom sitt specifika
verksamhetsområde.
Medicinska Föreningens nämnder 2020:
•

Ceremoninämnden

•

Disciplinnämnden

•

Internationella nämnden

•

Likabehandlingsnämnden

•

Stadgetolkningsnämnden

•

Stipendieprövningsnämnden

•

Valberedningen

•

Valnämnden

Stadgetolkningsnämnden sammanträder endast på kallelse av Inspektor. Nämnden sammankallades
ej under 2020 och därmed finns ingen verksamhetsberättelse för nämnden angiven.
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Ceremoninämnden, CN
Medlemmar 2020
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Adjungerade

Carl Johan Sundberg (Inspektor)
Max Kynning (standarförare)
Johanna Hagman (värdinna)
Robert Lilford (värd jan – jun)
Anne Östholm (värd jul – dec)
Jessica Härtell (MF ordförande)
Josefine Andersson (MF vice ordförande jan – apr)
Puck Norell (MF vice ordförande maj – dec)
Jens Andersson
Ann-Elise Hafvenström (PrU ordförande)
Kaj Li (MU ordförande)

Ceremoninämnden (CN) utvecklar och verkar för kontinuitet i samband med kårens ceremonier och
traditioner och i kontakten med för kåren viktiga individer. Under 2020 hade nämnden fyra
protokollförda sammanträden.

Medaljer och utmärkelser
På initiativ av CN fattade styrelsen beslut om inrättande av en ny medalj, vice ordförandemedaljen, att
dela ut till föreningens vice ordförande. Medaljen utformades i samma utseende som
ordförandemedaljen, men i brons. CN beredde förslag till styrelsens proposition om ändring av
reglementet för Medicinska Föreningens insignier och hedersutmärkelser. Fullmäktige biföll
propositionen där vice ordförandemedaljen samt studentrepresentantmedaljen Pro Potentia
Studentium, som instiftades 2019, infördes i reglementet.

Traditioner och evenemang
Av föreningens traditionsenliga evenemang var det endast vårterminens Amphioxgasque i februari
som kunde genomföras som vanligt. Övriga sittningar och ceremonier ställdes in på grund av
pandemiläget, och nämnden diskuterade och planerade under året både mindre fysiska ceremonier och
digitala lösningar för att ersätta dem.

Luciaceremoni
För utdelning av föreningens utmärkelser planerades först en Luciabal med färre deltagare, därefter en
mindre fysisk ceremoni på Luciadagen, där endast medaljmottagare skulle bjudas in. Tyvärr kunde
inget av det planerade genomföras och en digital Luciaceremoni genomfördes istället på Luciadagen,
där standarföraren, värdparet, presidiet och Inspektor presenterade mottagarna av utmärkelser vid en
ceremoni som sändes live via Facebook. Vid ceremonin visades även videohälsningar från
jubelordförande, mottagare av Mäster och och KI:s rektor, samt underhållning från spexen Flix och
Corpus och kammarkören A Scalpella.
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Disciplinnämnden
Medlemmar 2020
Ordförande
Ledamöter

Jessica Härtell (MF ordförande)
Puck Norell (MF vice ordförande)
Carl Johan Sundberg (Inspektor)
Emmanuel Zavalis (utsedd av styrelsen)

Då Studiesociala rådet, som enligt föreningens stadga ska utse en ledamot till nämnden, ej varit aktivt
på flera år, kunde ledamot tyvärr ej utses enligt stadgan. Styrelsen valde därför att utse Emmanuel
Zavalis till den fjärde ledamoten, för att nämnden skulle vara beslutsför. I 2020 års
stadgeändringsproposition föreslogs istället att styrelsen ska utse två ledamöter till nämnden, vilket
Fullmäktige biföll.

Ärenden
Under året inkom en anmälan om disciplinär åtgärd till Disciplinnämnden. Disciplinnämnden utredde
ärendet och kallade både den anmälande och anmälda att tala inför nämnden. Disciplinnämnden
avslog dock ärendet då det framkom att grunden för anmälan ej kunde anses ha med Medicinska
Föreningens verksamhet att göra, och nämnden därmed ej kunde behandla eller avgöra frågan.
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Internationella nämnden, IN
Medlemmar 2020
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Medlemmar

John Bairoh
Lassi Koski
Nikolaos Tagaras
Julie Ahlquist
Noela Ido
Christina Tsagkogianni
Sylvya Pasca
Hager Saleh
Maria Lysandrou
Brady Nilsson

Global Friends
VT 2020
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Student Coordinators

Sarah Rolf
Theresa Sommer
Anna Hagström
Ida Eriksson
Luka Krzic
Ioana Gavriliuc
PR Manager
Rosa Radmann
Event Manager (collaborations) Maria-Nefeli Christakopoulou
Event Managers
Téa Genberg
Persa Xyderou
Sharvari Seetharaman
Alesandra Marica
Victor Zexi He
Sabina Monge-Navarro Otero

HT 2020
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Student Coordinators

Sabina Monge-Navarro Otero
Alesandra Marica
Arooj Arfan
Ida Eriksson
Téa Genberg
Konstantin Korshumov
PR Manager
Ola Elwertowska
Event Manager (collaborations) Maria-Nefeli Christakopoulou
Event Managers
Maya Barakat
Persa Xyderou
Sharvari Seetharaman
Thérèse Wellander
Vevona Fernandes
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Internationella nämnden (IN) åligger att verka för internationalisering inom Medicinska Föreningen
och på Karolinska Institutet, att anordna utbildande aktiviteter för internationella studenter, att
samordna sektionerna i för dem gemensamma internationaliseringsfrågor och att ansvara för
samverkan med andra studentkårer i ovanstående frågor.

Omorganisationen

av Internationella

Nämnden till Internationella

Utskottet och Global Friends
Under året blev det mer uppenbart att både IN och undergruppen Global Friends (GF) önskade att
omvärdera den organisatoriska relationen till varandra och inom föreningen. Ett grundbehov av
omorganisation har kraftigt växt under flera år, där GF som grupp haft ett större behov av autonomi
och IN som nämnd haft svårigheter att uppnå verksamhetsmålen kring utbildande aktiviteter och
studentrepresentation. Genom flera planerade möten mellan IN:s och GF:s ordförande samt MF:s
presidium, kom man tillsammans fram till förslaget att dela upp nämnden i två utskott; Internationella
Utskottet och Utskottet Global Friends. I och med omorganiseringen var förslaget att omfördela
projekten, så att Internationella Utskottet ansvarar för utbildande evenemang och
internationaliseringsfrågor vid universitetet, medan Global Friends ansvarar för sociala evenemang
och mottagning av internationella studenter. Förslaget presenterades till Fullmäktige i samband med
2020 års stadgeändringsproposition och bifölls i slutet av året.

IN projekt 2020
Som förväntat orsakade covid-19 omfattande ändringar kring projekten. Vissa av dem kunde
framgångsrikt omvandlas till distansform.

Language@KI
Den stora vinnaren under året. Projektet kickades igång i februari. Rekryteringen av nya lärare slog
våra förväntningar under höstterminen. Projektet har varit väl anpassat till distansundervisning vilket
kommer att fortsätta 2021.

Social Dance
Projektet startades med stort intresse i januari. Både stammisar och nybörjare hittade Social Dance
redan från terminsstart och till mars hade vi ständigt ca. 100 besökare. Samarbetet vid Lindy Hop
lockade särskilt många. Social Dance var pausat från mars till september. Några försök att arrangera
”Covid-vänliga” samlingar försöktes med begränsade antal deltagare, kortare pass och förbud att byta
danspartners. Tätare restriktioner i kombination med motvilja att följa restriktionen ledde till att Social
Dance inte kunde arrangeras sedan början av oktober.

Get Inspired by an Exchange Student
Det fanns färdiggjorda planer att göra ett stort evenemang tillsammans med Erasmus Student Network
Stockholm att öka utbudet av talare och möjliggöra mer omfattande mingel med experter i utbyte.
Avrådan från KI:s sida att åka iväg och inställandet av inkommande utbyten ledde till beslutet att inte
anordna GIES under 2020 och därmed flytta fram projektet till januari 2021 i online form.

Coffee Hour@KI
Organiserades med stort intresse från januari till mars och i ett anpassad format under september.
Projektet ansvaras för av Global Friends från och med januari 2021 enligt IN+GF omorganisationen.
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Cooking@KI
Ett evenemang, ”Syrian Cooking at KI” hann organiseras i våras. Under hösten pilotades online
Cooking@KI, men intresset visade sig inte vara på samma nivå som vid fysiska evenemang. Projektet
ansvaras för av Global Friends från och med januari 2021 enligt IN+GF omorganisationen.

Global Friends
Mottagning av internationella studenter
Vår- och höstterminen började i vanlig ordning med mottagningsevenemang för alla internationella
studenter. Under vårterminen kunde vi erbjuda pizza och en mängd olika aktiviteter, som en rundtur
på campus, mingel och spel. Men på höstterminen på grund av pandemin arrangerades ett
framgångsrikt online-evenemang med roliga spel och flera Coffee-hours i breakout-rum på Zoom. De
traditionella aktiviteterna hölls inte på grund av pandemin, utom Stockholm- och Gamla Stan-turerna
som bara kunde hållas personligen under vårterminen (före covid-19). På grund av pandemin avbröts
de stora evenemangen.

Utökade samarbeten
Vice ordföranden fick ett utökat uppdrag att samordna samarbetet med andra studentaktiviteter
utanför MF tillsammans med en ny ansvarspost. Tyvärr kunde inte evenemang i samarbete med THS
Main hållas på grund av pandemin men förhoppningen är att detta kommer att förändras under den
kommande VT21-terminen. Dessutom inleddes ett samarbete med den internationella kommittén för
Uppsala universitet och förhoppningen är att i framtiden kunna hålla evenemang som turer av våra
motsvarande städer och aktiviteter mellan studenterna på våra respektive universitet.

Sociala aktiviteter
Under 2020 hade GF mycket begränsad aktivitet på grund av pandemins instabilitet. GF blev i och med
omorganisationen ett eget utskott inom MF och tog redan i slutet av året över ansvaret för till exempel
Coffee Hour och Cooking@KI. En framgångsrik onlineversion av Cooking@KI hölls, som var mycket
uppskattat.

Buddy-systemet
Buddy-systemet innebär att en KI-student kopplas ihop med en ny internationell student, i syfte att
vara en första kontaktperson vid KI. Tillsammans ska de hitta på aktiviteter och träffas minst tre gånger
under tiden de är buddies.
På grund av pandemin pausades aktiviteterna under hösten. Förhoppningsvis kommer aktiviteter,
såsom buddy-dagar, kaffetimmar och filmkvällar att kunna hållas mer regelbundet så att de olika
buddies kan lära känna varandra och umgås med varandra under 2021. Tidigare har detta uppskattats
av både svenska och internationella studenter.
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Likabehandlingsnämnden, LBN
Likabehandlingsnämnden hade inga medlemmar under 2020 och bedrev därmed ingen verksamhet
under året.
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Valberedningen
Medlemmar 2020/21
Ordförande
Ledamöter

Amineh Ghaderi
Lukas Lehtonen
Louisa Azizi
Amanda van der Westhuizen
Pinja Ruuhinen

DSA
BUS
LS
PHS
PsyKI

Beredning och nominering inför val
Utlysning och beredning av ansökningar för poster som valdes av Fullmäktige under vårterminen 2020
utfördes av MF:s presidium, då Valberedningen som valts för 2019/20 ej fanns tillgängliga.
Valberedningen 2020/21 arbetade under året i enlighet med stadgarna och beredde ansökningar och
nomineringar till förtroendeposter inom MF och studentrepresentantposter på central nivå inom KI
inför 2021. Ett fortsatt lågt tryck på ansökningar till förtroendeposter inom föreningen noterades, och
för att fylla flera av posterna krävdes ett samarbete med presidiet för att aktivt leta intresserade
sökanden.

Organisation
I 2020 års stadgerevision föreslogs en ändring av Valberedningens struktur. Förslaget var att
Valberedningen väljs av Fullmäktige bland föreningens intresserade medlemmar för mandatperioden
1 januari till 31 december, istället för representanter från sektionerna som väljs av talmannen för
samma mandatperiod som Fullmäktige. Det har under flera år varit svårt att hitta intresserade
medlemmar från sektionerna, och Valberedningens arbete har saknat kontinuitet. Förhoppningen med
den ändrade mandatperioden är att Valberedningen ska jobba mer långsiktigt och börja leta kandidater
tidigare under året. Propositionen bifölls av Fullmäktige.

42 (70)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Medicinska Föreningen i Stockholm

Valnämnden
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Maya Tourkaman
Wilma Lindström
Nina Aurell
Hanni Halabi

I enlighet med föreningens stadgar genomförde Valnämnden val till Fullmäktige 2020/21. Datum för
förrättandet av valet fastslogs av Fullmäktige till 26–31 oktober. Protokoll över valförrättningen
presenterades för Fullmäktige vid sammanträde 20/21:1 den 21 november. I protokollet redovisas
valets genomförande i detalj.
Valnämnden hade sammanlagt fyra formella möten under arbetets gång.

Valet
Sektionerna och föreningens medlemmar informerades om valet per mejl och en kampanj via
föreningens sociala medier och kommunikationskanaler, där bland annat tidigare
Fullmäktigeledamöter presenterades. Tyvärr var söktrycket fortsatt lågt, liksom de senaste åren, och
ansökningsperioden förlängdes i hopp om fler sökande. Totalt kandiderade 16 medlemmar.
Sektionsrepresentanter tillsattes av 8 sektioner, varav 5 även tillsatte suppleanter.
Valdeltagandet var fortsatt lågt. Av 2327 röstberättigade medlemmar röstade 342 personer,
motsvarande 14,7 % valdeltagande. Varje medlem kunde rösta på upp till fem kandidater. Det totala
antalet röster var 788. Valresultatet kungjordes i enlighet med föreningens stadgar.
Till Fullmäktige 2020/21 utsågs således 27 ordinarie ledamöter, varav 11 sektionsrepresentanter och
utöver detta 7 suppleanter.
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Sektioner
Sektionerna sammansluter samtliga studerande vid de program och kurser vid KI som de
representerar. Sektionernas huvudsakliga uppgift är studiebevakning och studiesociala frågor. MF:s
studentmedlemmar tillhör automatiskt den sektion som representerar deras utbildning och
medlemmarna väljer själva sin sektionsstyrelse.
Medicinska Föreningens sektioner 2020:
•

Arbetsterapeutsektionen

•

Audionomsektionen

•

Biomedicinska Analytikersektionen

•

Biomedicinska Utbildningssektionen

•

Doktorandsektionen

•

Folkhälsovetenskapliga sektionen

•

Fysioterapeutsektionen

•

Logopedsektionen

•

Läkarsektionen

•

Optikersektionen

•

Psykologsektionen

•

Sjuksköterskesektionen
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Arbetsterapeutsektionen, Artemis
Arbetsterapeutsektionen (Artemis) representerar studenterna vid Arbetsterapeutprogrammet vid KI.

Sektionsstyrelse 2020
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassör
Vice kassör
Studerandeskyddsrepresentant
Ledamöter

Kai Wahlström
Isidora Vera Valencia
Pernilla Abrahamsson
Fariba Shams Ghamari, Sara Johansson
Louise Storm
Malin Leymann
Kai Wahlström
Tove Berggren
Henrik Örqvist
Jonatan Korpi
Gabriel Zazi

Studiebevakning
Artemis utförde studiebevakning genom representation inom lärarlag och programråd samt genom
deltagande på sektionens pedagogiska planeringsdagar sommaren 2020. Vidare utförde Artemis
studentundersökningar, för att kartlägga studenternas åsikter kring de utbildningsfrågor som
behandlats under de pedagogiska planeringsdagarna. Under övergången till digital undervisning hade
vi tät kontakt med sektionens programdirektor samt med representanter i samtliga terminer. Artemis
bytte namn från Arbetsterapeutsektionen till Arbetsterapisektionen och fick en ny logga godkänd.

Pedagogiska planeringsdagar
Sektionen för arbetsterapi hade under sommaren pedagogiska planeringsdagar, då flera representanter
från Artemis deltog. Till skillnad från tidigare år skedde detta digitalt denna gång. Stort fokus låg på
undervisning i gruppformat.

Studentundersökningar
Artemis utförde en studiemiljöundersökning för termin fyra och fem, samt en enkätundersökning om
grupparbeten för samtliga terminen inom programmet. Resultaten presenteras i en rapport som inom
kort kommer förmedlas till sektionens programdirektor.

Studiesociala aktiviteter
På grund av rådande pandemi och övergången till digital undervisning har det varit en stor utmaning
att utföra aktiviteter. Vi har prioriterat att hålla kick-off för de nya studenterna vid terminernas början,
men har inte haft några av våra andra vanliga aktiviteter.

Termin 1 kick-off
Under VT20 hade vi kick-off för de nya studenterna på Drakudden. År 2019 utförde vi en
studentundersökning kring kick-offens form och utifrån detta utformade vi en ny form av kick-off.
Tyvärr kunde endast delar av detta implementeras i år, på grund av rådande omständigheter. HT20
hade termin 1 några dagar på campus och vi höll då en kick-off utomhus på campus, för att följa rådande
rekommendationer. Vi höll även en uppföljning online.
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Audionomsektionen, AS
Audionomsektionen (AS) representerar studenterna vid Audionomprogrammet vid KI. För AS fanns
likt de senaste åren ingen vald sektionsstyrelse och ingen verksamhet bedrevs under 2020.
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Biomedicinska Analytikersektionen, BAS
Biomedicinska Analytikersektionen (BAS) representerar studenterna vid Biomedicinska analytikerprogrammet samt Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi vid KI.

Sektionsstyrelse 2020
Ordförande
Vice ordförande
Kommunikation
BASA och festansvariga
Utbildningsansvarig
Internationaliseringansvarig

Alexandra Larsson
Mikaela Kerber
Andreas Pettersson
Deni Rashid
Linda Bergman
Evelina Linnes
Stephanie Boeke

Studiebevakning
Under februari skickades en enkät till studenterna på Biomedicinska analytikerprogrammet efter
begäran från Utbildningsnämnden (UN). Syftet var att erhålla information om varför studenter vill ha
tillgång till exempeltentor med svar. Ordförande presenterade studenternas svar på lärarakademin,
dock fick BAS ingen feedback på detta.
Ett “extra” BAS-möte anordnades med information om uppflyttningskraven mellan termin 4 och 5. Det
fanns diskussion från programledningen om att höja detta. BAS ville informera samtliga studenter om
detta och höra deras åsikter samt informera studenterna om kraven som ställs eftersom detta inte varit
så tydligt. Det upptäcktes även att ett uppflyttningskrav som programledningen och lärarna har påstått
sig gälla, ej stod på KI-hemsidan med information om kurserna till studenterna, och har därmed
egentligen INTE varit ett uppflyttningskrav. Detta ändrades så att det gäller nu, med mer tillägg från
studenternas sida, exempelvis att den obligatoriska examinationen OSPE:n ska stå i
uppflyttningskraven.
BAS har deltagit på extrainsatta möten med anledning av covid-19 och har försökt hjälpa både lärare
och studenter med de nya omständigheterna. Det infördes även att vid ändringar av examinationsform
eller större grejer med anledning av covid-19, ska ett mail till BAS skickas och godkännas inom 24h.
Ges inget svar så ska det tolkas som om BAS godkänner ändringen.
BAS har under ett flertal gånger behövt kontakta programdirektorn ”akut” p.g.a. plötsliga ändringar i
examinationer med anledning av covid-19 och KI:s riktlinjer. Detta med anledning av att kursansvariga
inte har kontaktat BAS som beskrivs ovan.

Studiesociala aktiviteter
President välkomnade de nya studenterna vid höstterminens början genom att spela in en video. P.g.a.
ej tillsatt styrelsepost för BASA och fest-ansvarig försökte presidiet uppmuntra BASA representanterna
att gemensamt anordna evenemang med stöd av styrelsen. Stephanie Boeke valdes till
internationaliseringsansvarig. Stephanie anordnade en bowlingkväll med utbytesstudenterna samt
gemensam lunch på campus. BAS bjöd in samtliga BMA studenter till en lunchföreläsning som
anordnades tillsammans med Karolinska Universitetslaboratoriet. Dock med låg deltagarfrekvens.
Deni Rashid och Linda Bergman valdes till BASA och fest ansvariga i oktober. BAS blir mer aktiva på
sociala medier. Samt anordnades ett evenemang via zoom för termin 1.
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Övrigt
Under 2020 har BAS handboken reviderats ett flertal gånger. I handboken ingår information om
sektionen, poster samt meritpoäng. Enkla omformuleringar har gjorts under året för att göra det mer
informativt. Även meritpoängen har ändrats, detta tillsammans med programledningen på Labmed
eftersom Karolinska Institutet äger detta dokument. Antalet studentrepresentanter har även ändrats
efter begäran från programledningen.
Presidiet spelade in en informationsvideo om BAS inför valet den 18 december. Nyval skedde den 18
december.

Slutord
Tyvärr har detta år varit problematiskt. Sektionen hade redan låg aktivitetsnivå vilket minskade
drastiskt pga covid-19. BAS har lyckats hålla det ansvar som sektionen har över utbildningen. Dock har
internationaliseringen och studiesociala drabbats negativt. Det studiesociala hade kanske kunnat varit
bättre, dock fanns ingen styrelseledamot fram tills oktober.
Styrelsen för 2020 ser god potential i den nya styrelsen 2021 och tror att BAS kommer växa i
studenternas ögon.
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Biomedicinska Utbildningssektionen, BUS
Biomedicinska Utbildningssektionen (BUS) representerar studenterna vid Kandidatprogrammet i
biomedicin, Masterprogrammet i biomedicin, Masterprogrammet i toxikologi, Masterprogrammet i
molekylära tekniker inom livsvetenskaperna och Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap vid KI.

Sektionsstyrelse 2020
Ordförande
Vice ordförande, ekonomiansvarig
Sekreterare
Evenemangsansvarig
Ledamöter

Maren Gerdes
Elisabeth Vaisbourd
Juliane Mayr
Aphrodite Demetriou
Katarína Bankóova
Timm Häneke
Rebecca de Sousa
Nassai Harren
Sina Angenendt
Tiago Pedro
Liisa Jokinen
Anne Krijger
Maithreyi Iyer
Maria Lysandrou

BUS strävar efter en stark studentrepresentation samt att skapa en gemenskap för de globala program
som sektionen representerar.

Studiebevakning
Genom representationen av varje program i sektionsstyrelsen och val av ytterligare representation i KIstyrelser, strävar sektionen efter att aktivt delta i beslut som berör var och en av de representerade
utbildningsprogrammen och studenterna i allmänhet. Studenter har valts till och närvarat i MF-organ
såsom FuM, och KI-styrelser som Programnämnden för biomedicin (PNBM) och BIONK. BUS strävar
efter att upprätthålla en aktiv dialog uppåt - från BUS-styrelsen till MF centralt och KI-styrelser - och
nedåt - från BUS-styrelsen till kursrepresentanter och sektionsmedlemmar - och agera på aktuella
diskussioner vid behov.
Studentrepresentation var särskilt viktig förra året med den snabba övergången till onlineundervisning och osäkerheter som pandemin medförde, och alla representanter deltog aktivt i
diskussionen med KI, till exempel genom ytterligare kursrådsmöten eller flera extraordinära PNmöten, samt inom MF genom att delta i Utbildningsrådet, Ordföranderådet och FuM. I maj skapade
BUS tillsammans med PHS en enkät för att bedöma studenternas situation vid alla internationella
program och resultaten delades med KI.

Studiesociala aktiviteter
PR
Ett nyhetsbrev skapades som skickades till alla sektionsmedlemmar en gång i månaden och
informerade om relevanta nyheter och kommande styrelsemöten. Dessutom skapades och etablerades
en ny visuell identitet inklusive en ny logotyp och typsnitt och det investerades i en ny banner,
tygväskor, klistermärken och t-shirts för att stärka BUS offentliga utseende. Sektionens utbredning till
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studenter har ökat ytterligare genom Instagram, aktiva inlägg om (karriär) möjligheter på Facebook
och aktivt deltagande i annonseringen av sektionen och MF på infopuben samt under
introduktionsperioden för alla program.

Evenemang
I början av året hölls framgångsrikt "BUS International Dinner" - ett potluck-evenemang som samlade
studenter från alla program och utbytesstudenter för att dela mat och berättelser från sina hemländer.
Coffee Hour anordnades i september för att rekrytera nya medlemmar till sektionsstyrelsen och
studentrepresentanter. Tyvärr måste alla ytterligare planerade händelser avbrytas på grund av covid19-pandemin. Detta påverkade också den årliga ”Biobollen” -händelsen som skulle ägt rum i Lund
2020. Ändå bibehölls dialogen med Biomedicinska Riksorganisationen (BRO) aktivt. BUS-styrelsen
strävar aktivt efter att säkerställa att introduktionsaktiviteter genomförs för alla program trots de
extraordinära omständigheterna och att alla nya studenter får en introduktion till BUS och MF tidigt.

Arbetsgrupper
Project Wisdom - den populärvetenskapliga bokklubben - var stolta över att antalet studenter som
anmälde sig ökade stort. Den nyetablerade arbetsgruppen för mentorskap (MWG) skapade sina egna
riktlinjer och programöversikt och överlämnade sitt arbete till sina efterträdare som nu ansvarar för
att rekrytera den första kohorten av doktorander och masterstudenter.

Övrigt
Reglementet för BUS uppdaterades framgångsrikt och styrelsen omstrukturerades grundläggande för
att göra det mer representativt och effektivisera processer. Insynen i sektionens arbete ökade också
genom att göra styrelsemötena öppna för alla sektionsmedlemmar.
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Doktorandsektionen, DSA
Doktorandsektionen (DSA) representerar samtliga doktorander vid KI.

Sektionsstyrelse 2020
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Mirco Martino
Sebastian Ols
Gabriele Girelli
Leonie Vetter
Valeria Messina
Marco Mandolesi
Jan Reising
Amineh Ghaderi
Yujiao Wu
Yildiz Kelahmetoglu
Abishek Arora

DSA är en av de tre största sektionerna inom MF och representerar alla doktorander vid KI, vilket utgör
cirka 25% av KI:s studentpopulation. DSA-styrelsen och övriga studentrepresentantposter som är
relevanta för doktorander valdes under årsmötet i oktober 2019, där alla medlemmar i sektionen är
inbjudna att delta, kandidera och rösta. Under samma möte nominerade också DSA kandidater till
poster som väljs av andra organ inom MF.
Innan verksamhetsåret inleddes var den nyvalda styrelsen inbjuden till en strategisk helg på Solvik
med den tidigare styrelsen. Doktorandombudet (DO) och studentrepresentanterna var också inbjudna
till detta möte. I början av varje termin anordnar DSA-styrelsen ett strategiskt möte för att avgöra vilka
frågor som ska fokuseras på under den kommande terminen och för att brainstorma en eventuell
handlingsplan. Till de mötena är även DO och studentrepresentanter inbjudna. Under det första
strategiska mötet bestämde styrelsen vision, uppdrag, motto och kärnvärden för sektionen. Dessa låg
till grund för alla aktiviteter som anordnades under året:
•

Vision: DSA for an outstanding PhD life

•

Motto: working for a smooth PhD journey

•

Mission: DSA aims to build a community and advocate for every PhD student’s wellbeing

•

Core Values: empowerment, equity, engagement

Under året hade DSA tio styrelsemöten dit DO, studentrepresentanterna och några gäster alltid bjöds
in. Dessutom hölls årsmötet den 24 oktober. På grund av covid-19-pandemin hölls alla möten digitalt
via Zoom förutom det första strategiska mötet och det första styrelsemötet som ägde rum i januari.
För att bibehålla rätt fokus på många problem och aspekter relaterade till doktorandutbildningen
delades DSA-styrelsens arbete in i arbetsgrupper där en styrelseledamot utsågs till manager. Alla
doktorander kunde också gå med för att hjälpa till med arbetet i arbetsgrupperna. Dessa arbetsgrupper
var; Doctoral Student Representation, Social Activities, Public Relations, Doctoral Education, Welfare
and Health och Collaboration.
För att samordna styrelsens och arbetsgruppernas arbete utsågs en ledningsgrupp bestående av DSApresidiet, sekreteraren och kassören. Under året har styrelsen också delegerat vissa val och beslut till
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ledningsgruppen för att påskynda vissa processer. Under året har ledningsgruppen också arbetat för
att uppdatera DSA:s reglemente.
Dessutom har presidiet, DSA-ordförande och vice ordförande, haft kontakt varje vecka med KI:s
doktorandutbildningsledning, med MF: s presidium och med andra doktorandorganisationer.
Presidiet har också sammanställt och för styrelsen presenterat en rapport som utvärderade möjligheten
att inrätta en oberoende doktorandstudentkår. Den viktigaste plattformen som användes av styrelsen
och medlemmarna i sektionen för att diskutera, samordna och dela åsikter var under året Microsoft
Teams.

Studiebevakning
När det gäller studentinflytandet var DSA:s huvudfokus för året att skapa och samordna ett nätverk av
centrala och lokala studentrepresentanter. Arbetsgruppen har arbetat hårt för att rekrytera
representanter på lokal nivå, till exempel institutions- eller doktorandprogramrepresentanter.
Arbetsgruppen gjorde ett bra jobb med att hitta representanter för nästan 80% av de lediga posterna.
En workshop för alla valda studentrepresentanter anordnades där studenterna kunde utbyta sin
erfarenhet av att vara studentrepresentanter och lära av andra. Dessutom satsade arbetsgruppen på att
göra valet under årsmötet mer öppet och demokratiskt. Slutligen har arbetsgruppen arbetat som
samordnare för alla DSA:s valda studentrepresentanter under hela året, genom att flitigt uppdatera
dem om information som kommer från central nivå och samtidigt samla frågor och problem från lokal
nivå.

Studiesociala aktiviteter
Sociala aktiviteter
För att underlätta social interaktion, även under tider av isolering, organiserade arbetsgruppen för
sociala aktiviteter trivia-kvällar online, roliga frågesporter och virtuella mingel för de nyligen antagna
doktoranderna. De anordnade också intressanta seminarier om olika ämnen, till exempel det senaste
seminariet “What Can We Learn from the Pandemics of the Past for Our Future?”.

PR
PR-arbetsgruppen delade genomgående information om aktiviteter genom uppdateringar på sociala
medier, nyhetsbrev och på sektionens nya webbplats (PhDSA.se).

Doktorandutbildning
Arbetsgruppen för forskarutbildning arbetade hårt för att genomföra mentorskapsprogrammet vid KI.
Den mentorskapsenkät som genomfördes gav informationen som behövs för att organisera seminarier
och utveckla planer för att skapa ett nätverk av mentorer och mentees, som nästa DSA-styrelse kommer
att fortsätta att arbeta med. Samtidigt arbetade arbetsgruppen outtröttligt för att bedöma kvaliteten på
doktorandkurser och för att se till att de nyantagna doktoranderna kunde få en välplanerad och
användbar introduktionskurs.

Välfärd och hälsa
Arbetsgruppen för välfärd och hälsa gjorde ett otroligt jobb med att bedöma vårt samhälles psykiska
hälsotillstånd och vidtog omedelbara åtgärder efter att resultaten av undersökningen kom ut. Vi erbjöd
100 av våra kollegor möjligheten att följa ett DSA-sponsrat, professionellt "mindworkout"-program och
anordnade seminarier som täcker ämnen som att spåra arbetstider tillsammans med KI Career Service.
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Samarbete
Under året upprätthöll samarbetsgruppen ständig kontakt och utbyte av idéer, erfarenheter och åsikter
med centrala MF och KI, liksom med andra Stockholmsbaserade och nationella organisationer, som
KICC, KI Career Service, Stockholm PhD och SFS-DK.
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Folkhälsovetenskapliga sektionen, FOVET/PHS
Folkhälsovetenskapliga sektionen (FOVET/PHS) representerar studenterna vid Masterprogrammet i
folkhälsovetenskap, Masterprogrammet i hälsoinformatik, Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy
och management, Masterprogrammet i bioentreprenörskap, Magisterprogrammet i global hälsa samt
Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer vid KI.

Sektionsstyrelse 2020
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Finance Manager
Social Manager
Communication Manager
Corporates Manager
Education Manager

Ahmad Abbadi
Julie Violet
Hager Salih
Rayhanna Khaireddine
Ana Paula Canabarro
Amanda van der Westhuizen
Julio Sosa
Amne Almuhandes

Studiebevakning
PHS-styrelsen hade nära samordning och kontakt med student- och kursrepresentanterna under 2020.
Studentrepresentanterna i Utbildningsnämnderna är också inbjudna till PHS månatliga sektionsmöten
för att uppdatera och lyfta frågor med styrelsen som i sin tur kanaliseras till MF centralt. De två
institutionerna, Institutionen för global folkhälsa (GPH) och Institutionen för lärande, informatik,
management och etik (LIME), har vardera tre studentrepresentanter valda för att representera
studenternas röst. Under detta år har investeringar i inkludering av studentrepresentanter i PHSarbetet varit centrala och deras bidrag har varit avgörande för arbetet under perioden 2020.
Dessutom har PHS-styrelsen samarbetat med MF centralt samt med andra sektioner för att kanalisera
studenternas röst, inklusive enkäten angående covid-rekommendationer, feedback fika med
studenterna, online-undersökningar, samt andra aktiviteter.

Studiesociala aktiviteter
Kommunikation
Reklam för PHS via aktiva Facebook- och Instagram-sidor gjordes i sociala mediekampanjer och
annonsering av studentledda aktiviteter organiserade av PHS-medlemmarna.

Utbildning
Journal club: Varje månad träffades studenter för att diskutera två artiklar (kvantitativa och
kvalitativa) relaterade till ett mål för SDG – det fanns dock inga kandidater för att fortsätta arbetet
nästa år 2021.
Alumni event: I samarbete med alumni-kontoret på KI. Studenterna blev inbjudna att träffa fyra
alumner från olika program och höra om deras erfarenheter och hur en magisterexamen från KI hjälpte
dem att säkra sina jobb.
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Företag
Samarbete med Folkuniversititet: 4 studiecirklar lämnades in under vårterminen och 3 för
höstterminen. Pengarna som genererades användes för att köpa en kaffemaskin, värmare och andra
enheter som PHS behöver för sina evenemang.

Socialt
Examensmiddag för internationella magisterexamen (avbokad på grund av covid men förberedande
arbete gjordes). Välkomnande av nya studenter och sociala aktiviteter. Kompis-system (mentorer och
mentees). Awareness-fika om covid-19. Museibesök (avbrutet på grund av covid med förberedande
arbete slutfört).

Decolonizing Global Health (DGH)
En onlinekonferens för KI-studenter (med internationell uppsökning) om DGH. Mer än 200 deltagare
via Zoom. En grupp för att arbeta med forskning, kommunikation, medvetenhet och förespråkande
etablerades. En uppsats godkändes i specialutgåvan om DGH i Deconolizing Diciplines Journal. Ett
policydokument är på gång.
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Fysioterapeutsektionen, Fysio
Fysioterapeutsektionen (Fysio) representerar studenterna vid Fysioterapeutprogrammet och
Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och
Schweiz vid KI.

Sektionsstyrelse 2020
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Utbildningssekreterare
Vice utbildningssekreterare
Informationssekreterare
Studiesocial sekreterare
Ledamöter

Magnus Emanuelson
Mira Brodin
Fanny Fellman
Emil Göthe
Sebastian Zarzar Gandler
Ida Brännström Ott
Cassandra Ottosson
Kiki Beije
Noa Green

Fysio har sedan starten varit en liten sektion som definierats av det stora engagemanget hos dess
medlemmar och de eldsjälar som tagit plats i sektionsstyrelsen.

Studiebevakning
Under pandemiåret 2020 har sektionens arbete varit mycket begränsat. Sociala evenemang har det inte
varit tal om, men styrelsen har istället jobbat extra hårt för att studenternas intressen ska presenterats
och fått ta plats i diskussionerna i lärarlagen.

Programrådet
Under höst- och vårterminen 2020 var det stora omställningar för såväl fakulteten som för studenterna
på KI. Programrådet har under hela denna period haft regelbundna möten och avstämningar varje
vecka vid vilka Utbildningssekreterarna deltagit vid lejondelen. Detta ansvar ansåg vi vara av högsta
vikt då vi som studentrepresentanter ville finnas på plats och kunna göra studenternas röst hörd,
särskilt gällande den snabba utveckling till digital undervisning som skedde under våren. Det har också
varit en viktig kanal för oss att framföra studenternas upplevelse av hur undervisningen fungerat under
rådande omständigheter.

Enkätundersökningar
Sektionen har under framför allt hösten utfört ett antal enkätundersökningar för att försöka bedöma
studenternas uppfattning av hur det nya studieklimatet påverkat dem under pandemin. Detta sträckte
sig även till att innefatta upplevelsen av VFU för de som kunnat genomföra den. Svarsbasen var väldigt
svag för samtliga vilket går i linje med det vi sett på kursutvärderingarna i programmet. Samtal med
programrådet har inletts för att försöka råda bot på detta låga engagemang från studenterna.

Studentrepresentanter
Arbetet fortsätter med att försöka öka studentengagemanget i sektionen, men under pandemin har
detta varit särskilt svårt, då nästan all kontakt med studenterna varit uteslutande digital. Trots att
styrelsen varit med vid flertal tillfällen med avsikten att ”rekrytera” och i mångt och mycket varit
synligare än vanligt är intresset och engagemanget hos den stora massan fortsatt svalt.
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Studiesociala aktiviteter
Årets studiesociala aktiviteter kan räknas på en hand. Väldigt tidigt under pandemiutbrottet beslutade
styrelsen att samtliga arrangemang skulle läggas på is tillsvidare för att kunna tas upp igen när läget
stabiliserat sig.

Kollo
Den aktivitet som styrelsen i samråd med kollogruppen anser vara enskilt viktigast är fortsatt
introduktionskollot. Året inleddes i vanlig ordning med ett mycket uppskattat kollo, vilket märktes
tydligt då ansökningarna om att delta som kolloledare vällde in från den nya terminen. Under våren
och sommaren började således planeringen för hur ett kollo skulle kunna utföras och samtidigt följa
rådande restriktioner. Ett endags utomhuskollo blev lösningen och var, liksom vårens kollo, mycket
lyckat och väldigt uppskattat. Planen var att genomföra en snarlik lösning även för den nya vårterminen
om inte skarpare restriktioner hade införts.

Neuroworkshop
Den mycket uppskattade workshopen i neuroanatomi med Per Palmgren planerades i vanlig ordning
inför vårterminens nya studenter. Detta skulle bli den sista workshopen som anordnades i Fysiosektionens regi då workshopen, tack vare idogt arbete av Ola Hermanson, numer är en integrerad del i
anatomiundervisningen på fysioterapeutprogrammet. Det första tillfället kunde genomföras som
vanligt på plats på KI och var mycket lyckat, men tyvärr drabbades också denna aktivitet av pandemin
då Per till följd av reserestriktioner inte fick lämna Nice, varför det andra tillfället istället gavs digitalt.

Introduktionsworkshop: McKenzie och MDT
Som ett led i styrelsens arbete med att försöka utöka studenternas kontakt med professionella
yrkesutövare av olika slag anordnades under hösten en digital workshop med fokus på McKenzieteknik och digital diagnostik med Tobias Croner. Workshopen vände sig främst till studenter i termin
5-6, då vi i styrelsen blivit varse att många studenter önskat att de fick en lite bredare bild av vad yrket
innebär och vilka vägar som finns att gå efter att studietiden är över. Workshopen mottogs väl och
planer är i verket för att göra också denna workshop, likt workshopen i neuroanatomi, till en stadigt
återkommande punkt under terminerna.

Uppskjutna event
Dessvärre var flera av sektionens planerade och förhoppade event (Teaterföreställningen Molnhoppet,
Fysioterapins Halvdag, tävling i styrkelyft) tvungna att skjutas på framtiden, av förståeliga skäl.
Planerna kvarstår dock och vi i styrelsen hoppas att kunna återuppta arbetet med dem igen så snart vi
ridit ut den här stormen.
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Logopedsektionen, LoS
Logopedsektionen (LoS) representerar studenterna vid Logopedprogrammet vid KI.

Sektionsstyrelse 2020
Ordförande
Vice ordförande
Ekonomiansvarig, sekreterare,
SLOSS och UR representant
UR och UN representant
UR representant
SLOSS representant,
UN suppleant
Ledamot, sekreterarsuppleant

Emma Gabrielsson
Sandra Elert
Wilma Ahlberg
Filippa Eile
Agnes Hammarström
Isabell Hammarlund
Lovisa Assarsson

Under 2020 hade Logopedsektionen sju sektionsmöten samt ett årsmöte. Logopedsektionen höll även
i ett informationsmöte för de nya logopedstudenterna som började programmet under 2020 under
höstterminen. På mötet delade styrelsen med sig av information om sektionen och dess arbete, MF,
Logopedprogrammet och öppnade upp för diskussion och frågor från de nya studenterna.

Studiebevakning
Logopedsektionen har genom året som gått deltagit i utbildningsrelaterade möten så som
Logopedprogrammets utbildningsråd (6 möten) och utbildningsnämnden (4 möten). Sektionen har
även varit delaktiga under de akuta mötena som MF centralt genomförde under våren när covid-19
restriktionerna trädde i kraft.

Studiesociala aktiviteter
Flera studiesociala aktiviteter som pluggstugor, utbyteshelg med logopedstudenter från Åbo Akademi,
avslutningspicknick, sittningar, julmys och pluggstugor låg på Logopedsektionens agenda att planera
och utföra. På grund av den pågående pandemin var alla dessa aktiviteter tvungna att ställas in eller
skjutas fram.
Välkomstdagarna för nya logopedstudenter blev lyckligtvis av, på ett annorlunda och covid-19-säkert
sätt. De nya studenterna välkomnades med aktiviteter utomhus, rundturer på campus samt frågestund
och utdelning av totebags.
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Läkarsektionen, LS
Läkarsektionen (LS) representerar studenterna vid Läkarprogrammet och Kompletterande utbildning
för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz vid KI.

Sektionsstyrelse 2020
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Ledamöter

Ib Green-Petersen
Louisa Azizi
Carl-Johan Eriksson
Abdulmalik Mahdi
Kimia Dianat
Isabela Möller
Sarah Awad
Gonzalo Aguayo

Läkarsektionen representerar samtliga läkarstudenter via ett 50-tal aktiva studentrepresentanter i
kollegier, kommittéer och arbetsgrupper. Sektionen arbetar tillsammans med Läkarprogrammet för att
ständigt förbättra och vidareutveckla läkarutbildningen. Verksamheten är starkt beroende av ett
genuint ideellt engagemang från studentrepresentanterna.
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 studentrepresentanterna till det kvalitetsförbättrande arbete som
bedrivs inom sektionen.

Möten
Läkarsektionen har under 2020 haft 8 sektionsmöten, 1 årsmöte samt 12 styrelsemöten.

Studentrepresentation
Intresset för studentrepresentation bland studenter på programmet har varit fortsatt stort under 2020.
Två ordinarie utlysningsprocesser har genomförts (under vår- respektive hösttermin), där sektionens
vakanta poster i temakollegier, kommittéer och aktuella arbetsgrupper fyllts. Därtill har flera
ytterligare, fristående utlysningar genomförts. I samtliga fall har sektionens nu väletablerade,
systematiserade tillvägagångssätt för utlysningar med digitala ansökningsformulär använts.

Studiebevakning - covid-19 och Läkarprogrammet
Covid-19 har haft en stor påverkan på Läkarprogrammet under 2020 och i samband med
viruspandemin har ett antal utbildningsrelaterade frågor behandlats. Läkarsektionen har haft som mål
redan från början att så långt det är möjligt vara representerade i samtliga led där beslut fattas som kan
påverka läkarstudenter. Det har varit en utmaning att kommunicera effektivt med både studenter och
programmet men Läkarsektionen har försökt lösa detta problem genom ständig närvaro på sociala
medier (t.ex. i klassgrupper), extrainsatta sektionsmöten på länk och extrainsatta videomöten med
programrepresentanter när frågor akut blivit aktuella. Läkarsektionen hade under våren utökad
kontinuerlig kontakt med Läkarprogrammets programdirektor.
Några stora frågor på programmet under året:
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Integrerad Sluttentamen
Den integrerade sluttentamen på programmet hölls på plats i våras som enda tentamen då samtliga
övriga tentamina hölls på distans. Studenter var oroliga över vad det skulle innebära om de tvingades
stanna hemma på grund av sjukdom då tentamen även flyttades fram - i värsta fall hade deras examen
uteblivit. En arbetsgrupp startades av programmet för intyg till studenter som eventuellt skulle behöva
stanna hemma för att de skulle få börja arbeta oavsett. Läkarsektionen tillsatte två
studentrepresentanter i denna. Genomförandet av tentamen var sedan undermåligt enligt många
studenter, och Läkarsektionen författade en skrivelse till program- och kursansvariga angående detta.

Digitala examinationer
Då i princip samtliga tentamina ändrade examinationsform från on-site till att hållas på distans
diskuterades upplägget på dessa. Vissa studenter i våras var kritiska till hur programmet la upp de
digitala examinationerna. Läkarsektionen diskuterade detta med studenter och framförde sedan
åsikterna till programmets examinatorer. Därefter gjorde Läkarsektionen även en mer utförlig
enkätundersökning angående digitala examinationer och digital undervisning som studenter fick
besvara under sommaren.

Platsbrist HT20
Under våren klarade sig fler studenter på de distanstentamina som hölls och fler valde även att skriva
dessa. Detta innebar att fler studenter än vanligt blev behöriga att återuppta studier på
Läkarprogrammet. Studenterna trodde att de var garanterade en plats på programmet men det visade
sig att någon garanti ej förelåg utan enbart att studenter tidigare i regel alltid fått plats då platser funnits
tillgängliga. I en situation där fler studenter än vanligt ville återuppta studier uppstod en platsbrist och
ett 50-tal studenter blev initialt nekade återupptag av studier. Läkarsektionen arbetade intensivt med
denna fråga några veckor under sommaren. Sektionen hade direktkontakt med ansvariga på
programmet och med berörda studenter. En arbetsgrupp startades även av Läkarsektionen med en
representant från Läkarsektionens styrelse samt några av de berörda studenterna. Läkarsektionen
yrkade på att dessa studenter skulle få en plats på programmet. Efter några veckor fick samtliga
studenter plats.

Förutsättningarna för sista kullen på 5,5-åriga Läkarprogrammet
Eftersom det 6-åriga Läkarprogrammet kommer starta HT21 blir VT21 den sista kullen som läser det
gamla programmet. Programmet kom med ett förslag på vilka förutsättningar som skulle gälla för de
sista studenterna, särskilt vad gäller antal tentamenstillfällen. Läkarsektionen instämde inte i
programmets bedömning och framförde till programmet att den sista kullen behöver extra stöd och
mer tid då studenterna kommer behöva studera medvetna om att de kan bli avstängda från det gamla
programmet om de inte klarar sig. Programmet kunde inte gå med på att förlänga tiden som
studenterna hade på sig att klara sina tentamina men ska till våren sätta in extra studiestödjande
insatser för denna studentkull.

Salstentamina under hösten
Läkarprogrammet bestämde sig för att återgå i huvudsak till salstentamina under hösten då man gjorde
bedömningen att distansexaminationerna som hållits under våren hade haft för låg rättssäkerhet.
Många studenter har känt sig oroliga för smittspridning eller att missa ett tentamenstillfälle vid egen
sjukdom. Läkarsektionen gjorde en enkät som fick 942 svar och presenterade denna för
programledningen. Dessutom har Läkarsektionen diskuterat detta med många studenter och andra
ansvariga på Karolinska Institutet. Det har bidragit till att säkerheten vid salstentamina ökat och att
vissa kurser fått fler omtentamenstillfällen.
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Studiesociala aktiviteter
På grund av covid-19 har inte sektionen kunnat anordna de sociala evenemang man i början av året
hade som plan att anordna. Till exempel planerande sektionen att anordna en kräftskiva i
augusti/september för att bidra till en större gemenskap inom sektionen mellan studentrepresentanter,
styrelsemedlemmar och övriga studenter.

AMEE 2020 - the virtual conference
År 2020 skulle den medicinsk-pedagogiska konferensen AMEE ha hållits i Glasgow men istället
arrangerades en digital konferens. Flera styrelsemedlemmar i Läkarsektionen deltog på den digitala
konferensen. Spännande föreläsningar och möjligheter att interagera hemifrån med framstående
forskare inom medicinsk pedagogik gavs. Nytt för i år var att även studentrepresentanter som inte var
en del av Läkarsektionens styrelse kunde delta med anledning av det digitala formatet.

Ekonomi
Arbetet med sektionens ekonomi har under året varit påverkat av covid-19. Osäkerhet om hur detta
påverkar kårens ekonomi föranledde initialt en viss restriktivitet i enlighet med MF:s riktlinjer. Dock
återupptogs normal budgetanvändning till hösten. Färre fysiska tillställningar för såväl
kärnverksamheten samt för de studiesociala projekten har orsakat ett budgetöverskott på samtliga
fronter. Dialog med de studiesociala projekten fördes digitalt under hösten för att samordna rutiner
och inför äskan. Äskan inför 2021 lämnades in i tid, med ett tillägg rörande introduktionsinternatet
som skickades i efterhand. Detta då det uppdagades att internatet står inför ekonomiska utmaningar
då KI pga. såväl pandemi som det nya programmet ej ämnar stå för kostnader som de tidigare ansvarat
för. Förslag på framtida lösningar på denna front förs tillsammans med MF centralt och
Introduktionsinternatet.
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Optikersektionen, Kaustika
Optikersektionen (Kaustika) representerar studenterna vid Optikerprogrammet, magisterprogrammet
i klinisk optometri och fristående kurser för optiker.

Sektionsstyrelse 2020
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Ekonomiansvarig
Sponsoransvariga
Pubansvarig

Cajsa Holmgren
Amelia Sjölund
Robert Kluge
Amanda Mölder
Ebba Thunholm
Frida Ballote
Johanna Sundkvist
Carl-Johan Sundberg

Sektionsmöten
Kaustikas hade nyval inför läsåret 2021 den 10/12-2020 via länk på zoom och valde då en ny
sektionsstyrelse. Vidare har sektionsmöten försökt hållits kontinuerligt under året dock mestadels via
zoom. Styrelsen har fortsatt informera alla studenter om att det är viktigt att vara medlem i Medicinska
Föreningen. Genom att vara medlem kommer Kaustika att drivas framåt, alla informeras om vad
Medicinska Föreningen innebär och vad medlemskapet erbjuder och vilka studentfrågor som drivs. För
att Kaustika vidare ska kunna ordna studentaktiviteter för optikerstudenter är det viktigt med ett
medlemskap.

Aktiviteter vårterminen 2020
Styrelsemöten för Kaustika inföll följande datum: 14/1, 11/2 samt 26/5 (ett stort hopp mellan mötena
blev på grund av den rådande situationen med covid-19). Pubar blev tyvärr svåra att utföra men en
hann hållas innan restriktionerna kom och den hölls den 14/2 på S:t Eriks ögonsjukhus. Sponsorkvällar
som vi vanligtvis har fick även utebli, en var planerad 18/3 men fick tyvärr ställas in. Utöver detta hade
en examensfest planerats att hållas i maj men den fick tyvärr också ställas in.

Examensfest 2020
Examensfesten är en viktig tillställning för Optikersektionen, där främst inkomna sponsorpengar
används. Detta år var festen planerad att bli av på Kräftan. Allt var planerat och bokat in i minsta detalj,
men fick tyvärr ställas in, vilket alla förstod. En diskussion togs då med studenterna som skulle ta
examen och festen skulle skjutas upp tills pandemin var över.

Aktiviteter höstterminen 2020
Styrelsemöten för Kaustika inföll följande datum: 30/8 (extrainsatt inför inspark/Solvik) 21/9, 27/10,
10/12 (nyval). Pubar som brukar anordnas kontinuerligt blev inte av. Sponsorkvällar som brukar
anordnas fysiskt har inte blivit av men en sponsorkväll har anordnats men då via länk. 5/9 inspark. 2627/9 Solvik.

Introduktion av nya optikerstudenter
Den 31 augusti deltog Kaustikas styrelse i introduktionsdagen för nya optikerstudenter. Vid denna dag
var vi behjälpliga med att dela ut papper och passerkort till de nya studenterna. Vi gav en rundtur på
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de nya lokalerna i S:t Eriks ögonsjukhus, Karolinska Institutet, samt svarade på eventuella frågor om
utbildningen. Dagen gav också styrelsen möjlighet att ge information om Kaustika och Medicinska
Föreningen. Information gavs också på den kommande insparken som anordnas av oss. Detta för att
så många som möjligt ska få möjlighet att delta och förstå vikten av ett studentliv och vad detta kan
resultera i.

Insparken 2020
Insparken ägde rum under två helger. Optikerspelen startade utanför Jöns Jacob den 5/9-20 och
avslutades på Solvik 26-27/9. Sammantagen är Kaustika nöjda med utfallet av insparken vad gäller
deltagarintag, lagom många så alla kunde hålla distans. Vid våra insparkar vill vi lägga vikt på att
interagera alla årskullar i aktiviteterna, i detta fall blandades studenter från alla terminer i lekarna
vilket gör att samtliga deltagare får möjlighet att lära känna varandra. Vid detta år fick aktiviteterna
anpassas så distans kunde hållas och hela insparken var utomhus och restriktioner hölls för
deltagandeantal för Solvik.

Sponsorkvällar under året
Sponsorkvällar för oss är väldigt viktiga för studenterna då arbetsmöjligheter och eventuella
praktikplatser informeras. Vanligtvis brukar företagen bjuda på en presentation och sedan blir det
mingel och mat. Detta har inte kunnat upprätthållas under detta år. Företagen som sponsrar oss är
medvetna om det så en dialog har hållits för att upprätthålla kontakten. Alternativa vägar har dock
presenterats och en sponsorkväll har hållits via zoom där Specsavers var ansvariga, det var väldigt
lyckat. En presentation hölls via zoom och alla som deltog fick ett presentkort så man kunde hämta ut
en frukost vid annat tillfälle.

Övrigt
I övrigt har inte mycket kunnat göras på grund av den rådande pandemin vilket har varit väldigt tråkigt
då de viktiga kontakterna med nya studenter inte kunnat upprätthållas på samma sätt som förut. Vi ser
framåt och hoppas på att 2021 blir bättre där man kan skapa värdefulla kontakter mellan årskurserna
och företag.

63 (70)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Medicinska Föreningen i Stockholm

Psykologsektionen, PsyKI
Psykologsektionen (PsyKI) representerar studenterna vid Psykologprogrammet.

Sektionsstyrelse 2020
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Psykklubberi/Mottagningsansvarig
Studerandeskyddsrepresentant

Andreas Henriksson
Alexander Klaréus
Zusanna Bjurenfalk
Victor Svedberg
Hanna Solstrand
Pinja Ruuhinen

Psykologsektionen syftar till att ordna aktiviteter för studenter inom Psykologsektionen och utföra
studiebevakning. Vi vill likt tidigare år öka samarbete mellan olika utbildningsprogram inom MF samt
mellan de olika psykologprogrammen i Sverige.

Studiebevakning
Psykologsektionen har under året bedrivit insamling av meningsfull studentopinion. Representationen
gentemot lärosätet har främst skett genom Programnämnd och Programråd. Representant i dessa
organ har varit Fredrik Sterner. Informella samtal har också förekommit mellan sektionens presidium
och programledningen, främst avseende inställda omexaminationer.
Viss förbättringspotential finns i programledningens förståelse för högskoleförordningens krav på
studentrepresentation i enskilt beslutsfattande, men pandemin bör också ses som en extrem situation
i vilken många omställningar tvingats göras efter pragmatiska skäl.

Studiesociala aktiviteter
Psykologsektionen har under våren ordnat en vistelse vid Solvik, för att uppmuntra till umgänge över
terminsgränserna. Förberedelser och försök till gemensamhetssittning mellan olika lärosäten har
gjorts, men utan resultat; både pandemi och övriga lärosätens studentkårer har utgjort försvårande
omständigheter för ett genomförande. Mer informella studiesociala aktiviteter har genomfört, men den
studiesociala verksamheten har blivit kraftigt begränsad av pandemin.
Något Psykologsektionen särskilt vill lyfta fram som lyckosamt under 2020 är den mottagning som
genomfördes för T1:or hösten 2020. Tack vare stort engagemang från mottagningsgruppen, så
genomfördes microsittning, psykologdag, introduktionsdag, psykologsittning och Solvik-övernattning
med högt deltagande. Många nya studenter tecknade medlemskap i Medicinska Föreningen och tog en
aktiv del i att planera ytterligare studiesociala aktiviteter, vissa även utanför psykologsektionens
vetskap. Det sistnämnda blev tyvärr inställt på grund av ökad smittspridning, men är ändå talande för
den energi som funnits i sektionen vid slutet av verksamhetsåret.
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Sjuksköterskesektionen, SSEK
Sjuksköterskesektionen (SSEK) representerar studenterna vid Sjuksköterskeprogrammet,
Röntgensjuksköterskeprogrammet, Specialistsjuksköterskeprogram, Barnmorskeprogrammet och
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor från land utanför EU/EES och Schweiz vid KI.
Under år 2020 så har det tillsats en ny styrelse med både gamla medlemmar men vi har även nya har
rekryterats. I dagens läge når man ut till studenter genom att marknadsföringsansvarig annonserar ut
i terminernas respektive Facebook-grupper samt via sektionens egna Facebook-sida och Instagram,
vilket är ett aktivt sätt för att få studenternas uppmärksamhet. Med detta kan man konstatera att
marknadsföringen tydligt förbättrats och gett uttryck i större engagemang samtidigt som det hela tiden
kan förbättras och utvecklas.
I början av varje ny terminsstart ska styrelsen tillsammans med Festis presentera sig för de nya
studenterna under en föreläsning. Genom att berätta lite kort om vad Festis är samt vad
sektionsstyrelsen jobbar mot för mål får studenterna en inblick i vad som försiggår i SSEK. Sektionen
har anpassat sig efter den rådande situationen och hade under 2020 nästan alla möten via zoom.

Studentrepresentation
Vid varje terminsstart meddelar terminsrepresentanterna sin klass om att de är klassens förespråkare
och vid frågor kan de vända sig till dem. Terminsrepresentanterna spelar en viktig roll, på så sätt att
alla får sin röst hörd. Positiva samt negativa synpunkter angående utbildning och studentliv förs vidare
till sektionsmötena. Synpunkterna behandlas för att göra något åt saken om det är något med
utbildningen eller studentlivet som kan förbättras.

Introduktionsinternatet
På grund av rådande pandemi har sektionen inte kunnat hålla Introduktionsinternatet på drakudden
där Introduktionsinternatet har hållits tidigare år. Sektionen fick då rätta sig efter restriktionerna och
höll ett Introduktionsinternat i MF:s lokaler för mindre grupper. Detta Introduktionsinternat
uppskattades av studenterna.

Festis
Festis är kärnan för ett roligare studentliv. I oktober 2020 planerades en sittning tillsammans med
sektionsstyrelsen. Festis och sektionsstyrelsen hade då möten där man tillsammans planerade
sittningen som skulle hållas i Kårhuset. På grund av ändrade restriktioner så blev sittningen tyvärr
inställd. Inför 2021 kommer Festis bibehålla samarbetet med sektionsstyrelsen och när restriktionerna
släpper planera in studiesociala aktiviteter.
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Råd
Råden finns till för att samla olika delar av kåren och fungera som ett stöd i verksamheten.
Medicinska Föreningens råd 2020:
•

De Äldstes Råd

•

Internationella rådet

•

Ordföranderådet

•

Studiesociala rådet

•

Utbildningsrådet

Internationella rådet och Studiesociala rådet har inte varit aktiva på många år och hade heller ingen
verksamhet under 2020.
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De Äldstes Råd, DÄR
Ordförande

Mikael Ohrling

De Äldstes Råd (DÄR) består av alla tidigare ordföranden för MF och fungerar som en plattform för
kunskapsutbyte mellan generationerna och en del av föreningens organisatoriska minne.
Under 2020 sammanträdde DÄR två gånger, en gång på sommaren och en gång på hösten, på kallelse
av MF:s ordförande och under ledning av DÄR:s ordförande. Båda sammanträdena hölls digitalt,
uppslutningen var trots detta bra och sammanträdena lyckade. Sammanträdena hölls gemensamt med
ordenskollegiet i Stella Suprema Medicorum. Frågor som diskuterades var bland annat projektet
Framtidens Kårhus samt årets kårverksamhet som behövt anpassas och ändras på grund av pandemin.
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Ordföranderådet, OR
Ordförande
Vice ordförande

Jessica Härtell
Josefine Andersson (jan – apr)
Puck Norell (maj – dec)

Ordföranderådet (OR) fungerar som en plattform för diskussion mellan presidiet och ordföranden i
samtliga i kårorgan och kårföreningar.
Under åren har OR:s aktivitet varierat, och under 2020 återuppstartades rådet och sammanträdde fyra
gånger. Till sammanträdena kallades ordföranden och vice ordföranden i kårorganen och
kårföreningarna. Samtliga sammanträden hölls digitalt med bra uppslutning. Sammanträdena var
mycket värdefulla för ökad sammanhållning inom föreningen, och uppskattades av kårorganen och
kårföreningarna. Fokus vid sammanträdena var under året främst diskussioner kring
kårverksamhetens utformande utifrån rådande restriktioner. Styrelsen vägde in åsikter och frågor som
lyftes under OR inför beslut om begränsningar kring mötes- och evenemangsformer.
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Utbildningsrådet, UR
Ordförande

Leif Karlsson (jan – jun)
Gabriel Zazi (jul – nov)

Utbildningsrådet (UR) samordnar sektionerna i programöverskridande utbildningsfrågor och beslutar
om utdelande av utmärkelsen Mäster.
Under 2020 blev UR alltmer aktivt och hade åtta protokollförda sammanträden. Rådet hade under året
två ordföranden, Leif Karlsson vald av Styrelsen 2020 och Gabriel Zazi vald av Fullmäktige. Under
perioden posten var vakant arbetade presidiet med koordineringen av studentrepresentanterna och
ledningen av UR.

Fokusområden
Rådet diskuterade under året mycket kring covid-19-pandemin och dess effekter på utbildningen och
på studenterna, hur man ökar intresset för och gör det lättare för studenter att söka
studentrepresentantposter,
samt
hur
dessa
bäst
integreras
inom
organisationen.
Kursrådsrepresentanter diskuterades med slutsatsen att det optimala är om även de väljs av
sektionerna.

Förändringar i rådets organisation
År 2019 introducerades posten koordinator för studentrepresentation, en post vald av Fullmäktige på
ettårigt mandat fr.o.m. 1 juli till 30 juni nästkommande år. Då intresset för posten var lågt och
föreningen redan hade en stadgad post vald av Styrelsen med samma befattning, Utbildningsrådets
ordförande (URO), beslutade Fullmäktige 2019/20 att riva upp tidigare beslut om koordinator för
studentrepresentation och istället arvodera URO på 25%.
2020 var första året då posten tillsattes och även kunde utvärderas. Problem identifierades bland annat
i en obalans i arbetsfördelning mellan URO och presidiet, mestadels på grund av mandatperioden och
bytet mitt under verksamhetsåret. Med anledning av detta skickade Styrelsen en proposition till
Fullmäktige om ändring av mandatperioden till att följa verksamhetsåret, samt att posten ska väljas av
Styrelsen. Fullmäktige biföll propositionen.
Under året identifierades även rådets organisation som förvirrande, då det vid beslut var oklart vilka
som hade beslutsrätt. Baserat på detta gjordes förändringar inom UR:s organisation i samband med
2020 års stadgerevisionen. Från att utgöras av rådets ordförande, vice ordförande och
utbildningssekreterare från varje sektion ändrades det till rådets ordförande, vice ordförande och
representant utsedd från varje sektion. Reglemente för Utbildningsrådet introducerade vidare en
sekreterare, att sektionerna kan välja både ordinarie ledamot och suppleant, samt att
studentrepresentanter i organ vid Karolinska Institutet vilka behandlar övergripande utbildningsfrågor
är ständigt adjungerade till rådet.

Mäster 2020
UR tilldelade Mäster 2020 till Ingeborg van der Ploeg, studierektor och samordnare på Enheten för
forskning och forskarutbildning vid Karolinska Institutet.
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