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Protokoll fört vid sammanträde med Fullmäktige i Medicinska 

Föreningen i Stockholm 

Nr: 19/20:5 

Tid: måndagen den 25 maj 2020 kl. 18.00 

Plats: Digitalt via Zoom 

Närvarande: Se bilaga 2 

  

Formalia 

F1 Sammanträdets öppnande 

Vice talman Leif Karlsson öppnade mötet kl. 18.05. 

F2 Sammanträdets behöriga utlysande 

Fullmäktige beslutade: 

att anse sammanträdet behörigt utlyst. 

F3 Val av justeringspersoner tillika rösträknare 

Anne Östholm och Gabriel Zazi nominerade sig själva. 

Fullmäktige beslutade: 

att välja Anne Östholm och Gabriel Zazi till justeringspersoner tillika rösträknare 

F4 Anmälan om avsägelse från ledamot i Fullmäktige 

Ingen anmälan om avsägelse hade inkommit. 

F5 Anmälda förhinder 

Det noterades att följande ledamöter hade anmält förhinder: Magnus Emanuelson, Media Salmonson 

Schaad, Abishek Arora, Michelle Estman och Astrid Östholm. 

F6 Justering av röstlängden 

Bilaga 1. 

Eftersom Abishek Arora inte var närvande hade den personliga suppleanten Mirco Martino rösträtt. 

Alexander Klaréus anslöt till mötet kl. 18.15. 

Fullmäktige beslutade: 

att justera röstlängden enligt bilaga 1 med 18 röstberättigade. 
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F7 Adjungeringar 

Fullmäktige beslutade:  

att adjungera Alexander Liimatainen och Johan Pekkari. 

F8 Fastställande av föredragningslista för sammanträdet 

Fullmäktige beslutade: 

att fastställa föredragningslistan enligt bilaga 2. 

F9 Anmälan av protokoll från föregående sammanträden (19/20:3-4) 

Protokoll 19/20:3 och 19/20:4 hade inte färdigställts än. 

F10 Justering av åtgärdslistan 
Bilaga 3. 

Åtgärdslistan gicks igenom. 

Fullmäktige beslutade: 

att anse åtgärdslistan justerad. 

F11 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträden (2019:18, 2020:1,2,3,6) 
Bilaga 4, 5, 6, 7 och 8. 

Fullmäktige beslutade: 

att lägga protokoll 2019:18, 2o2o:1, 2020:2, 2020:3 och 2020:6 till handlingarna. 

F12 Val av rapportör till sociala medier 

Fullmäktige beslutade: 

att välja Puck Norell till rapportör till sociala medier. 

F13 Val av matansvarig för nästa sammanträde 

Ingen matansvarig valdes eftersom det var osäkert om nästa sammanträde skulle hållas digitalt. 

 

Valärenden 

V1 Val av sakrevisor jämte suppleanter för 2019 
Föredragande: Valberedningen 

Inga ansökningar hade inkommit. 

Alexander Klaréus yrkade: 
att lämna posterna som suppleanter vakanta. 

Fullmäktige beslutade: 
att lämna posterna som suppleanter vakanta. 

V2 Val av sakrevisor jämte suppleanter för 2020 

Föredragande: Valberedningen 

Alice Weréen hade visat intresse för posten som sakrevisor för 2020. 
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Alexander Klaréus yrkade: 
att tillåta fri nominering. 

Fullmäktige beslutade: 
att tillåta fri nominering. 

Alexander Klaréus nominerade Alice Weréen till sakrevisor för 2020. 

Fullmäktige beslutade: 
att välja Alice Weréen till sakrevisor för 2020. 

V3 Val av valnämnd 

Föredragande: Presidiet 
Bilaga 4. 

Eftersom valberedningen inte är aktiv har presidiet utlyst förtroendeposter och sammanställt 
ansökningarna. 

Pinja Ruuhinen yrkade: 
att tillåta fri nominering i sammanträdets alla valärenden. 

Fullmäktige beslutade: 
att bifalla Pinja Ruhinens yrkande. 

Jens Andersson anslöt till sammanträdet kl. 18.43 och tog över talmansklubban. 

 Mirco Martino nominerade Maya Tourkaman, Nina Aurell, Wilma Lindström och Hanni Halabi. 

 Fullmäktige beslutade: 
 att välja Maya Tourkaman, Nina Aurell, Wilma Lindström och Hanni Halabi till valnämnden, och 
 att delegera till välnämnden att välja sin ordförande. 

V4 Val av biträdande huvudstudentskyddsombud tillika adjungerad till Arbetsmiljönämnden 
(Karolinska Institutet) 
Föredragande: Presidiet 

Inga ansökningar hade inkommit. 

 

Alexander Klaréus yrkade: 

att delegera till styrelsen att utse posten. 

 

Fullmäktige beslutade: 

att bifalla Alexanders yrkande. 

V5 Val av Utbildningsrådets ordförande 
Föredragande: Presidiet 
Bilaga 4. 

En ansökan hade inkommit. 

Gabriel Zazi presenterade sig själv. 

Anne Östholm nominerade Gabriel Zazi till posten som Utbildningsrådets ordförande. 

Gabriel Zazi anmälde jäv. 

Gabriel Zazi lämnade sammanträdesrummet. 

Fullmäktige beslutade: 
att välja Gabriel Zazi till Utbildningsrådets ordförande. 
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Gabriel Zazi återvände till sammanträdesrummet. 

V6 Val av värd 

Föredragande: Presidiet 
Bilaga 4. 

Två ansökningar hade inkommit. 

 

Anne Östholm och Johan Pekkari presenterade sig för Fullmäktige. 

Johan Pekkari lämnade sammanträdesrummet. 

 Fullmäktige gavs möjlighet att ställa frågor till Anne Östholm. 

Johan Pekkari återvände till sammanträdesrummet. 

Anne Östholm lämnade sammanträdesrummet. 

 Fullmäktige gavs möjlighet att ställa frågor till Johan Pekkari. 

Anne Östholm återvände till sammanträdesrummet. 

 Anne Östholm anmälde jäv. 

Johan Pekkari och Anne Östholm lämnade sammanträdesrummet. 

Fullmäktige diskuterade vem som ansågs vara mest lämpad för posten som värd. Enligt Instruktion för 

värdparet ska värden vara av manligt kön. Eftersom en av de sökande inte var av manligt kön diskuterade 

fullmäktige huruvida instruktionen bör följas. Fullmäktige ställde sig oeniga i frågan. En del ansåg att det 

vore fel att bortse från instruktionen och att man istället bör se över en ändring av dem, medan en del 

ansåg det vara fel att basera valet utifrån de sökandes kön, oavsett vad instruktionen säger. 

Anders Norell Bergendahl yrkade: 

att bortse från instruktionerna i ärendet, och 

att delegera till styrelsen att se över instruktionerna. 

Sarah Ahman Awad lämnade sammanträdet kl. 19.38. 

Röstlängden gicks igenom och justerades till 16 röstberättigade ledamöter kl. 19.42. 

Fullmäktige beslutade: 

att delegera till styrelsen att se över instruktionerna och hur de är skrivna. 

Alexander Klaréus nominerade Victor Svedberg till rösträknare i Anne Östholms ställe. 

Anders Norell Bergendahls yrkande (11 röster) ställdes mot att inte ignorera instruktionerna tillfälligt (5 

röster). 

Fullmäktige beslutade: 

att ignorera instruktionerna tillfälligt. 

Reservation, Alexander Klaréus: Fullmäktige har inte redogjort för hur distinktionen ska göras mellan 

instruktioner som ska följas, och instruktioner som inte ska följas. Instruktioner kan ändras, men det 

bör i sådana fall ske på ett korrekt sätt. Så har ej varit fallet denna gång. 

Victor Svedberg reserverade sig också beslutet. 
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Pinja Ruuhinen nominerade Anne Östholm och Johan Pekkari till posten som värd. 

Genom votering fick Anne Östholm majoritet (9 röster mot 7 röster). 

Fullmäktige beslutade: 

att välja Anne Östholm till värd. 

Johan Pekkari och Anne Östholm återvände till sammanträdesrummet. 

V7 Val av arkivarie 
Föredragande: Presidiet 
Bilaga 4. 

En ansökan hade inkommit. 

Fullmäktige gavs möjlighet att ställa frågor till Jens Andersson.  

Robert D. Lilford nominerade Jens Andersson till arkivarie. 

Fullmäktige beslutade: 
att välja Jens Andersson till arkivarie. 

Jens Andersson tog över talmansklubban. 

V8 Val av bibliotekarie 
Föredragande: Presidiet 
Bilaga 4. 

En ansökan hade inkommit. 

Robert D. Lilford presenterade sig själv. 

Anne Östholm nominerade Robert D. Lilford till bibliotekarie. 

Fullmäktige beslutade: 

att välja Robert D. Lilford till bibliotikarie. 

Johan Pekkari lämnade sammanträdet kl. 20.07. 

V9 Val av revisor jämte revisorssuppleant för Stiftelsen Folke Sjöqvists 50-årsfond och Ulla 

Lindholms stipendiefond 
Föredragande: Valberedningen 

Inga ansökningar hade inkommit. 

Fullmäktige beslutade: 
att bordlägga ärendet. 

V10 Val av revisor jämte revisorssuppleant för Medicinska Föreningens samstiftelse för studier 

Föredragande: Valberedningen 

Inga ansökningar hade inkommit. 
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Fullmäktige beslutade: 
att bordlägga ärendet. 

V11 Val av revisor jämte revisorssuppleant för Medicinska Föreningens samstiftelse för 

studieresor 
Föredragande: Valberedningen 

Inga ansökningar hade inkommit. 

Fullmäktige beslutade: 
att bordlägga ärendet. 

V12 Val av revisor jämte revisorssuppleant för J. Åkermans, B. Pernows och C.G. Bernhards 

stiftelse 
Föredragande: Valberedningen 

Inga ansökningar hade inkommit. 

Fullmäktige beslutade: 
att bordlägga ärendet. 

 

Beslutsärenden 

B1 Granskning av sakrevisionsrapport för 2018 

Föredragande: Jessica Härtell 
Bilaga 5. 

Jessica Härtell presenterade sakrevisionsrapporten för 2018. 

Fullmäktige beslutade: 
att anta sakrevisorernas rekommendationer, och 
att lägga sakrevisonsrapporten för 2018 till handlingarna. 

B2 Beslut om ansvarsfrihet för de verkställande organen och för de av Fullmäktige valda 
förtroendemännen för 2018 
Föredragande: - 

Auktoriserad revisor Anders Fornstedt rekommenderade i revisionsberättelsen att bevilja de 

verkställande organen och för de av Fullmäktige valda förtroendemännen ansvarsfrihet för 2018. 

Fullmäktige beslutade: 

att bevilja de verkställande organen och de av Fullmäktige valda förtroendemännen ansvarsfrihet för 

2018. 

B3 Fastställande av årsredovisning inklusive fastställande av vinst- och förlusträkning och 

balansräkning för 2019 
Föredragande: Leif Karlsson 

Årsredovisningen hade inte färdigställts ännu. 

Fullmäktige beslutade: 
att bordlägga ärendet. 

B4 Beslut om disposition av 2019 års resultat 

Föredragande: Leif Karlsson 

Eftersom årsredovisningen inte hade fastställts kunde inget beslut fattas i ärendet. 
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Fullmäktige beslutade: 
att bordlägga ärendet. 

B5 Granskning av revisionsberättelsen för 2019 

Föredragande: - 

Revisionsberättelsen för 2019 hade inte färdigställt ännu eftersom årsredovisningen inte var färdig. 

Fullmäktige beslutade: 
att bordlägga ärendet. 

B6 Beslut om ansvarsfrihet för de verkställande organen och för de av Fullmäktige valda 

förtroendemännen för 2019 

Eftersom revisionsberättelsen inte hade färdigställts kunde inte beslut fattas i ärendet. 

Fullmäktige beslutade: 
att bordlägga ärendet. 

B7 Proposition om sektionstillhörighet för Masterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer 

Föredragande: Puck Norell 
Bilaga 6. 

Puck Norell presenterade propositionen. 

Fullmäktige beslutade: 
att bifalla propositionen. 

B8 Proposition om inrättande av jävpolicy 

Föredragande: Emmanuel Zavalis 
Bilaga 7. 

Emmanuel Zavalis presenterade propositionen med den föreslagna jävpolicyn. 

Kajsa Sandell lämnade sammanträdet kl. 20.28. 

 Fullmäktige diskuterade huruvida propositionen löser ett problem eller ej. 

 Alexander Klaréus yrkade: 
 att avslå propositionen. 

Anders Norell Bergendahl yrkade att ersätta uttrycket ”Den som är jävig får inte ta del i handläggningen 
av beslutspunkten och inte heller närvara när beslutet fattas.” med ”Den som är jävig stryks tillfälligt från 
röstlängden, får inte ta del i handläggningen av beslutspunkten och inte heller närvara när beslutet 
fattas.” 

 Emmanuel Zavlis yrkade: 
 att godkänna policyn med de redaktionella ändringar Anders Norell Bergendahl föreslog. 

 Emmanuel Zavalis yrkande (12 röster) ställdes mot Alexander Klaréus yrkande (3 röster). 

Fullmäktige beslutade: 
att bifalla propositionen med Anders Norell Bergendahls ändringsyrkande. 

Reservation från Alexander Klaréus: Avvägningar kring jäv bör göras av den enskilde ledamoten, som 
sedan får stå till svars inför den samling som valt dem. Detta förslag innebär kraftiga ingrepp i 
ledamöters möjlighet att delta i olika beslut, vilket öppnar för missbruk och demokratiska problem. 
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B9 Proposition om kortfristigt lån till Medicinska Bokhandeln i Stockholm AB 
Föredragande: Jessica Härtell 

Medicinska Bokhandeln hade inte ansökt om resten av lånet. 

Emmanuel Zavalis lämnade sammanträdet kl. 21.20. 

Fullmäktige beslutade: 
att anse ärendet färdigbehandlat. 

 

Informationsrunda 

Presidiet: De har startat upp presidiebloggen och uppdaterat riktlinjerna angående COVID-19. Det är 

ordföranderåd på torsdag. 

Alexander L: Information gällande digitala examinationer, bland annat om regler och tidsbegränsningar, 

har gått ut sent, vilket många studenter har tyckt varit jobbigt. 

Victor Svedberg: Ekonomin följer tidigare prognoser. Kårhusstiftelsen har sänkt hyran från 290 000 kr 

till 140 000 kr under sommaren. 

 

Sammanträdets avslutande 

Talman Jens Andersson avslutade sammanträdet kl. 21.30. 

 

Bilagor 

1. Röstlängd/närvarolista 

2. Föredragningslista 

3. Åtgärdslista 

4. Inkomna kandidaturer 

5. Sakrevisionsrapport för 2018 

6. Proposition om sektionstillhörighet för Masterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer 

7. Proposition om jävpolicy 

 

Vid protokollet 

 

_____________________________ 

Evelyn Olander, sekreterare 
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Justeras 

 

_____________________________  _____________________________ 

Jens Andersson, talman    Leif Karlsson, vice talman 

 

_____________________________  _____________________________ 

Anne Östholm, justeringsperson   Gabriel Zazi, justeringsperson 

 

 


