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Styrelsen
Medicinska Föreningens stadgar anger att Föreningens syfte är:
-

att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid
Karolinska Institutet såsom studentkår enligt högskolelagen (1992:1434) 4 kap. 8–14 §§,
att sammansluta de studerande vid Karolinska Institutets utbildningar,
att främja de medicinska vetenskapernas studium,
att tillvarataga medlemmarnas övriga gemensamma intressen vid Karolinska Institutet och
att bland medlemmarna alstra och vidmakthålla ett gott kamratskap.

Styrelsen avser att planera och genomföra verksamhet som är i enlighet med våra syften. Styrelsen
identifierar fem målsättningar med den centrala verksamheten:
-

att samla en majoritet av potentiella medlemmar bland antagna studerande vid Karolinska
Institutet.
att engagera fler, med bredare bakgrund, i den centrala verksamheten och i sektionerna.
att stärka föreningen ekonomiskt, för att kunna överlämna en starkare Medicinska
Föreningen än vi ärvt.
att förbättra skicket i Medicinska Föreningens lokaler, kårhuset, Kårridoren och sportstugan
Solvik.
att ordna fler aktiviteter för en bredare publik, för att skapa sociala kontaktytor som är av
intresse både för potentiella medlemmar, våra alumner och våra partners.
Att professionalisera och effektivisera föreningens förvaltning och administration.

Denna verksamhetsplan utgör en grund för den verksamhet som åsyftar att realisera de mål som är
angivna ovan.

Våra campus
Framtidens Kårhus, FKH
Efter många år som mittpunkt för studentlivet på Karolinska Institutet (KI) är kårhuset slitet och
fyller inte sitt fulla syfte som självklar mötesplats för studenter vid KI. Projektet Framtidens Kårhus
syftar till att göra en genomgående renovering av kårhuset, med tyngdpunkt på aula, Pub och
Gasqque, för att skapa en modern mötesplats för studenter, alumner, forskare och sjukvårdspersonal.
Utifrån den av fullmäktige antagna projektplanen ska projektgruppen rekrytera en entreprenör, för
att kunna påbörja verkställandet av renoveringsplaneringen. Styrelsen ska under 2022 vara delaktig i
möjliggörandet för projektet och delta i såväl planerings- som insamlingsarbete.

Aktiviteter i kårhuset
Ett av de främsta värden som föreningen producerar för medlemmarna är de aktiviteter som sker i
kårhuset. Styrelsen ska jobba med förmedlande av olika typer av stöd som kårorgan kan söka för
främjande av sociala och intellektuella aktiviteter i kårhuset. Ambitionen är att förenkla användande
av kårhuset för olika kårorgan, så att föreningen blir en social plattform för meningsfulla aktiviteter.
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Flemingsberg
MF:s verksamhet i Flemingsberg består till största del av aktiviteter anordnade av de sektioner vars
utbildning i huvudsak sker på campus Flemingsberg. Styrelsen vill öka kårens synlighet i
Flemingsberg och skapa samma känsla av gemenskap på campus i Flemingsberg bland
medlemmarna, likt känslan som finns för kårhuset i Solna. Den viktigaste byggstenen i det arbetet är
att tillgängliggöra ändamålsenliga lokaler för sektionernas verksamhet.

Organisation
Externa samarbeten
MF gynnas utav ett starkt samarbete med externa organisationer. Av vikt är att värna om relationen
med Odontologiska Föreningen, där båda kårer tillsammans utövar studiebevakning vid KI. Kåren
ska även bibehålla god kontakt med Stockholm Studenters Centralorganisation (SSCO) som kåren är
ansluten till.
2019 startade Medicinska Föreningens Alumniförening, som bör främjas genom inkluderande i de
delar av den övriga verksamheten som är av ömsesidigt intresse. Medicinska Föreningen ska under
året utveckla en återkommande evenemangsverksamhet, som bör ske i nära samarbete med
alumnföreningen.
Integreringen av partnerskapsprogrammet ska slutföras under 2022, och utvecklas med rekrytering
av nya partners, för att skapa värden för våra medlemmar, våra partners och Föreningen. Evenemang
kopplade till medicin, hälso- och sjukvård och life science ska genomföras tillsammans med våra
partners. Vidare ska ett akademiskt forum, Forum Karolina, utvecklas för att skapa nya arenor genom
vilka föreningen kan skapa mervärde i kontakten mellan våra partners och våra medlemmar.

Organisationsstruktur
Styrelsen avser att verka för en mer integrerad central verksamhet, som inkluderar styrelsen och
utskotten, samt att öka samarbetet mellan den centrala verksamheten och kårens sektioner, samt
föreningar. Ambitionen är att organisationen i förening ska röra sig mot våra gemensamma
målsättningar.

Förvaltningsstruktur
Rekryteringen av en verkställande direktör, och organisationsmålet att professionalisera
administrationen och förvaltningen, kräver en översyn av förvaltningsstrukturen. Styrelsen ämnar att
tillsätta arbetsgrupper för att genomföra en översyn av reglementen och stadgan, för att utveckla en
långsiktigt hållbar, och välförankrad, förvaltningsstruktur. Det övergripande strategiska målet med
förvaltningsstrukturen är att bistå medlemmar och kårorgan med bästa möjliga administrativa
service.

Identitet
Extern Kommunikation
Styrelsen kommer under 2022 att verka för att Medicinska Föreningen ska få en enhetlig
kommunikation, samt att det kommunicerade innehållet ska vara av sådan art att de lockar fler
studentgrupper och ger ett gott intryck på våra partners.
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Intern Kommunikation
Under 2022 kommer Styrelsen att verka för en mer sammanhållen organisation. För att uppnå en
ökad sammanhållning kommer Styrelsen att göra distinktionen mellan central och perifer
verksamhet, där central verksamhet innefattar den verksamhet som är gemensam för samtliga
medlemmar, och den perifera verksamheten avser den verksamhet som är gemensam endast för delar
av medlemskåren.
Den centrala verksamheten är ytterst organiserad under Fullmäktige och inkluderar då nämnder och
utskott. Mycket av den operativa verksamheten i föreningen sker inom ramen för utskotten, som är
inordnade under styrelsen. Samarbetet mellan utskotten och styrelsen ska utvecklas genom att
regelbundet samla utskottsordföranden och kårledningen, för att möjliggöra informell
kommunikation mellan styrelsen och utskottsordförandena.

Hållbar utveckling
Styrelsen har under 2021 startat en arbetsgrupp med engagerade studenter i frågor som rör hållbar
utveckling och agenda 2030. Det utvecklingsarbetet ska fortsättas under 2022, för att skapa en
plattform för diskussioner kring hållbarhetsfrågor och verkställandet av Agenda 2030. Ambitionen är
att arbetsgruppen ska integreras in i den sedvanliga organisationsstrukturen, genom att ombildas till
ett utskott.

Studiebevakning
Studentkåren ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen
och förutsättningarna för studier vid högskolan (Högskolelagen 4 kap § 8). Studenterna har rätt att
ingå i alla organ som på något sätt har betydelse för utbildning eller studenternas situation
(Högskolelagen 2 kap § 7). Studentrepresentanter till dessa organ utses av MF och OF. Då MF enligt
Högskolelagen (4 kap § 8) blivit tilldelad status som studentkår vid KI ingår i Föreningens
verksamhet att driva och koordinera studiebevakning vid de olika utbildningsprogram som MF
tilldelats kårstatus för.
MF äskade 2018 pengar från KI för en post som arbetar med studentrepresentation. Denna post
inrättades år 2019, men tillsattes inte förrän 2020, då Styrelsen beslutade om att arvodera
Utbildningsrådets ordförande. 2022 års Styrelse måste fortsätta i arbetet med att se till att
samarbetet mellan Styrelsen och URO fungerar tillfredsställande. Detta innebär förbättringar i
kommunikation samt PR för studentrepresentation samt bistå URO stöttning och hjälp i de områden
det behövs.
För att MF ska kunna växa som organisation och stärka sin roll gentemot KI bör fokus ligga på att
integrera studentrepresentanter på KI med aktiva kårmedlemmar samt att öka antal
studentrepresentanter.

Samarbete med Odontologiska Föreningen
Styrelsen ska arbeta för att samarbetet med studentkåren Odontologiska Föreningen (OF) är så bra
som möjligt. För att säkra god representation bör samarbetet med systerkåren systematiseras. Arbete
bör läggas i inkluderande av OF och dess representanter i MF:s arbete med studiebevakning.
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Instruktioner om val ut av studentrepresentanter
Från och med den 1 januari 2019 inrättades den nya organisationen vid KI. Detta innebär många
omstruktureringar och ökat antal studentrepresentanter. Styrelsen 2020 började arbeta med
instruktioner om hur studentrepresentanter väljs inom kåren.
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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 2021:
•

Förvaltningsutskottet

•

Idrottsutskottet

•

Internationella utskottet

•

Kommunikationsutskottet

•

Kulturutskottet

•

Mottagningsutskottet

•

Näringslivsutskottet

•

Programutskottet

•

Utskottet Global Friends

•

Utskottet Students’ Nobel NightCap

För Utskottet Students’ Nobel NightCap anges ingen verksamhetsplan då utskottet inte kommer att
vara aktivt under 2021, utan endast uppstartas under år då MF arrangerar Students’ Nobel NightCap.
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Förvaltningsutskottet, FU
Förvaltningsutskottets (FU) verksamhet sträcker sig över allt som har med administrering och
förvaltning av kåren att göra. Detta innefattar övergripande ansvar över kårens ekonomi, anställda,
medlemsregister, IT-hantering, arkivet, biblioteket, grafplatsen samt Kårhuset i Solna, Kårridoren i
Flemingsberg, sportstugan Solvik och dess inventarier.

Övergripande
FU:s mål är att möjliggöra verksamhet för övriga kårorgan, vilket innebär att vara behjälpliga i alla de
frågor som rör utskottets verksamhetsområde. För att underlätta informationsspridning internt och
externt upprättar utskottet regelbundet regler, riktlinjer och mallar.

Synliggörande
Utskottet ska jobba aktivt med att synliggöra sin verksamhet gentemot övriga kåren. Detta är tänkt
att ske genom att medverka i kårens informationsdagar och mottagning, hålla utbildningar för aktiva
i kårorgan om ekonomi, anordna fixartillställningar i Kårhuset, Kårridoren och Solvik samt involvera
de som verkar inom kåren i frågor som berör FU:s verksamhetsområden.

Intern kontroll och uppföljning
En aktiv uppföljning av fattade beslut sker löpande med hjälp av en beslutsuppföljningslista. Under
året kommer utskottet jobba för att avklara ärenden från tidigare år. Utöver beslutsuppföljningen
görs återkommande uppföljningar mot verksamhetsplanen. Särskilda åtgärdslistor finns för Kårhuset
och Solvik.

Service till kåraktiva
Utskottet ska allmänt arbeta för att det ska vara administrativt lätt och okomplicerat att engagera sig i
kåren. Det ska vara lätt för våra kåraktiva att utföra det arbete de vill göra och utskottet ska arbeta för
att överbrygga allehanda praktiska hinder. Det gäller bl.a. tillgång till lokaler, datorer och kopiering.

Ekonomi
Utskottets målsättning är en god ekonomi som ger en avkastning som möjliggör investeringar för
framtiden och amortering på lånen samt en effektiv och pålitlig ekonomiadministration. FU ska
under 2022 se över kostnader för kåren och hur man kan minska på onödiga utgifter samt hitta
billigare lösningar där det är möjligt.

Utbildning av ekonomiansvariga
De ekonomiansvariga inom varje sektion, utskott och även kårföreningar ska utbildas i hur ekonomin
fungerar på MF. Detta innefattar bl.a. kårens redovisningssystem, en överblick över budgeten, hur de
kan äska pengar till sin verksamhet och alternativa finansieringskällor. Motsvarande information ska
även göras tillgänglig skriftligen.

Investering av fondernas kapital
Arbetet med att investera fondernas kapital för att få en bättre avkastning ska under året avslutas och
investeringarna ska göras.
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Anställda
Utskottet ska bedriva en välfungerande samverkan med MF:s anställda. De anställda ska vara
delaktiga i de beslut som rör arbetsförhållanden och arbetstider och information från utskottet till de
anställda ska vara tydlig och finnas tillgänglig.

Arbetsmiljö
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vidareutvecklas och förstärkas, dessutom omfatta alla
förtroendevalda. Under året ska arbetet med kartläggning av arbetsmiljön, riskbedömningar och
handlingsplaner inkorporeras som en naturlig del i verksamheten och göras kontinuerligt samt
systematiskt. Tydliga instruktioner för vad som gäller ska göras tillgängliga för de anställda.

Medlemskap
FU ska se till att information om de olika typerna av medlemskap hålls uppdaterad och sprids i
relevanta kanaler med hjälp av KomU. Under året kommer FU fortsatt jobba med att förtydliga vilka
förmåner olika typer av medlemskap ger samt förenkla processen att bli medlem. FU kommer fortsatt
utforska möjligheten till införskaffandet av medlemsbevis för de medlemskapstyper som ej är
berättigade till Mecenatkortet.

Byte av medlemssystem
Ett arbete har under 2020 påbörjats med byte av medlemssystem, för att byta till ett simplare och
billigare sätt att registrera Föreningens medlemmar. Förhoppningen är att bytet kan ske under VT21.

Kårhuset och Kårridoren
Kårens lokaler ska vara en plats där alla studenter känner sig välkomna. Målet är att lokalernas
standard och funktionalitet ska möjliggöra de aktiviteter som våra medlemmar vill utföra. Det är även
viktigt att alla medlemmar och anställda känner sig trygga att vistas i våra lokaler.

Fastighetsskötsel
Utskottet ska under året fortsätta utreda både kortsiktiga och långsiktiga lösningar för den löpande
skötseln av Kårhuset. Möjligheten att anställa eller arvodera en person för att arbeta med detta ska
ses över.

Kårhusintendenturen
Förhoppningen är att kårhusintendenturen under 2022 ska verka mer självgående med arbetet i
Kårhuset i Solna och Kårridoren i Flemingsberg och på så sätt kunna avlasta centrala FU från mindre
frågor som rör kårlokalerna. Det ska kontinuerligt finnas fixartillställningar som är tidigt
schemalagda och planerade för att göra arbetet lätt och så bra som möjligt.

Kårhusfixardagar
Under 2022 ska kårhusfixardagar hållas regelbundet och utannonseras via olika kanaler. Ansvaret för
dessa kommer ligga på kårhusintendenten. Fixartillställningarna kommer att anpassas efter rådande
omständigheter. Fokus under vårens fixartillställningar kommer att vara iordningsställande av
lokalerna inför den verksamhet som förhoppningsvis kan komma igång senare under året. Detta
arbete innefattar storstädning och rensning av förlegat material och inventarier för att skapa de bästa
förutsättningarna för kårorgan och kårföreningar att bedriva verksamhet i Kårhuset.
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Fixardagarna ska också användas för att synliggöra FU och göra det enkelt för medlemmar att börja
engagera sig i FU, samt att engagera övriga kårorgan och kårföreningar i omhändertagandet av
Kårhuset. Målet är att ha många fixartillfällen, minst en gång i månaden under terminstid. FU ska
också fortsätta undersöka möjligheten att erbjuda kårorgan och kårföreningar billigare hyra för
evenemang i Kårhuset vid deltagande vid fixartillställningar, likt systemet som finns för att samla
timmar på Solvik. Målet är att även hålla fixartillfällen i Kårridoren i Flemingsberg.

Säkerhet i Kårhuset
FU planerar att se över kortaccessbehörigheter och rutiner för access i Kårhuset. Rutiner för låsning
och larmning av Kårhuset ska utarbetas. Arbetet med brandskydd ska fortsättas. Förbättringar
behöver göras när det gäller att se till att noterade avvikelser verkligen åtgärdas. Reglerna om
säkerheten i kårhuset ska spridas till alla berörda kåraktiva. Utskottet ska tillse att lås- och
kortterminaler fungerar som de ska i alla dörrar där de används och att larmens funktionalitet
förbättras. Nyckelschemat ska uppdateras för att motsvara det som antecknades under
låsinventeringen 2016.

Städning i kårhuset
Städningen av Kårhuset är mycket bristfällig och detta har återkommande påpekats för det anlitade
städbolaget. Efter lite förbättring under 2020 måste arbetet fortsätta med att kontinuerligt
kontrollera den städning som görs för att se om den uppfyller kraven i kontraktet.

Förhyrningsverksamheten
Informationen till förhyrare om lokaluthyrningen, inklusive bilder, på hemsidan och i andra
informationskanaler ska förbättras. Reglerna och rutinerna kring förhyrningarna ska uppdateras.
Målet är att under 2022 digitalisera så mycket som möjligt av det administrativa arbetet kring
uthyrningsverksamheten.

Långvariga förhyrningar
Det finns inga planer på att hitta en långvarig förhyrare innan tidsschemat för FKH har blivit
tydligare.

Husansvariga (HA)
Förvaltningsutskottet ska jobba med utvecklandet av dokument och rutiner för HA:s innan, under
och efter förhyrningar för att förenkla arbetet. Målet är att digitalisera så mycket som möjligt under
2022. Utskottet ska även verka för ökad kunskap och koherens hos gamla och nya husansvariga
genom en tydlig utbildningsväg, tydligare kunskapskrav och mer tillgänglig information. Dessutom
ska utskottet fortsätta anordna utbildningsdagar i stil med den som genomfördes 2018, då HA:s fick
gemensam utbildning i allt från ljud och ljus till tapphantering.

Ljud och ljus
Ljud & ljusgruppen är i nuläget något inaktivt vilket medför att utskottet under 2022 kommer behöva
rekrytera fler medlemmar för att arbetet kan fortgå. Under året kommer gruppen att fortsätta arbetet
med att optimera, reparera och fördela utrustningen i de olika lokalerna för att säkerställa optimal
funktion för kårmedlemmarna. Detta område kommer främst att fokuseras på när restriktioner
angående corona tillåter fortsatt förhyrning av kårhuset.
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Livsmedelshantering
Informationen om de regler som gäller för Föreningens livsmedelshantering ska ses över och spridas.
Internkontrollen av att reglerna för livsmedelshantering följs i alla kårhusets kök ska stärkas.

Rutiner för egenkontroll av verksamheten
Under 2022 ska rutinerna för egenkontroll i kårhuset fortsätta implementeras. Utrustning och
protokoll som krävs för egenkontrollen ska ordnas.

Framtidens Kårhus
Utskottet ska fortsätta ha en aktiv roll i Kårhusstiftelsens och MF:s gemensamma projekt Framtidens
Kårhus. Projektet förväntas gå in i en mer aktiv renoveringsfas under 2022 och då kommer FU arbeta
med att hitta ersättningslokaler vid behov, samt planera för hur verksamheten ska skötas i de
renoverade lokalerna.

Solvik
Sportstugan Solvik vid Kolström på Värmdö ägs av MF sedan 1961. Förvaltning, underhåll,
renhållning och syning efter förhyrningar genomförs av Sportstugunämnden.
Under 2022 hoppas nämnden kunna genomföra nybyggnation av den stuga som ska ersätta
sovlängan, vilken man 2018 sökte strandskyddsdispens för. Förhoppningsvis ska
uthyrningsfrekvensen ändå hålla samma höga nivå eftersom den nuvarande sovlängan kommer stå
kvar under byggandet av den nya byggnaden. Efter nybyggnationen, som kommer innebära en stor
standardhöjning, behöver priserna för åtminstone externa förhyrare ses över.

Förhyrningsverksamheten
Från och med årsskiftet 2020–2021 gäller de nya förhyrningstiderna kl. 15.00-13.00, vilket bland
annat gör det enklare och mer attraktivt för fogdarna att fixa med Solvik när de åker ut för att syna.
För att säkerställa att förhyrare är fortsatt nöjda kommer förändringen utvärderas löpande och i
slutet av år 2022.
Vi kommer fortsätta med det i år uppfunna syningsschemat där varje fogde ansvarar för en vecka åt
gången, där detta ansvar fördelas ut som ett löpande schema över året. Kommunikationen med
hyresgäster sker vid behov med fogdarna gällande framförallt syningarna. Övriga åtgärder för 2022
är att fortsätta utveckla kommunikationen med lokalansvariga, förenkla informationsutbyte
(konsekvent användning av den delade Google-kalendern) och fortsatt användning av det digitala
syningsprotokollet som implementerades 2018.

Rutiner för egenkontroll av verksamheten
Under 2022 ska rutinerna för egenkontroll fortsätta implementeras. Dessa innefattar bland annat
brandskyddskontroll, vattenkontroller och kontroll av avloppsanläggningen. Utrustning och protokoll
som krävs för egenkontrollen ska gås igenom i Sportstugunämnden på plats på Solvik.

Uppdatering av dokument
Hyresgästrelaterade dokument ska gås igenom och uppdateras vid behov. Även dokument för
fogdarna ska ses över med fokus på information för nya medlemmar i Sportstugunämnden.
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Om- och nybyggnationer
Större projekt som Sportstugunämnden diskuterar i dagsläget är; nya Sovlängans avloppsanläggning
och bygglovshandlingar, anläggning av grönsaksland och planteringar, besiktning och lagning av tak,
rivning av båthuset samt nybyggnation eller omdisponering av båtförvaring, renovering av fönster i
storstugan och sjöstugan, förbättrade konferensmöjligheter, förbättra inredningen ytterligare i
förhyrningslokaler och i fogdestugan och nybyggnation av förråden. Installation av en donationstavla
för bastunybyggnationen efter bastubranden kvarstår.

Fixartillställningar
Sportstugunämnden är mycket beroende av deltagandet av kårens medlemmar under
fixartillställningar. Sportstugunämnden ska under 2022 aktivt göra reklam för sina
fixarstillställningar samt värva nya medlemmar. En bred bas av aktiva krävs för att kunna
upprätthålla en bra kvalitet av stugorna i Solvik för kårmedlemmar och gäster.

Informationshantering och IT
Kårens arbete bedrivs till stor del med hjälp av datorer. Att de datorer och övrig teknisk utrustning
som finns i kårlokalerna fungerar är av högsta vikt för kårens verksamhet.

Arkivet och dokumenthantering
Ordning och förteckning av Föreningens arkiv pågår sedan länge och inte mycket återstår. Det mesta
har deponerats i KI:s arkiv. Arbetet ska fortsätta under året och bör kunna avslutas under året.
Efter att förteckningen och arkiveringen av historiskt material har avslutats vidtar en kontinuerlig fas
i arkivarbetet. Instruktioner för kontinuerlig dokumenthantering, tillgång till arkivhandlingarna,
diarieföring och arkivering ska utarbetas, göras tillgängliga och börja tillämpas.
Sjukgymnasternas Studentkår i Stockholm (SGS) och Hälsovetenskapsföreningens gamla handlingar
ska också förtecknas och arkiveras genom arkivariernas försorg.

Datornämnden
Utskottet ska se över hur vi får en långsiktigt hållbar lösning för drift och underhåll av kårens datorer
och datornätverk så att vi får en så hög driftsäkerhet som möjligt och samtidigt låga kostnader och ett
lättanvänt system. Några datorer med kringutrustning kan komma att bytas ut och några ska
uppgraderas/repareras under året för att förbättra arbetsmiljön för personal och förtroendevalda.
Nämnden kommer även arbeta med att flytta över kårens alla digitala handlingar från den tidigare
gemensamma servern till molntjänsten Microsoft Teams. Arbetet påbörjades under 2020 men allt är
inte organiserat och överfört än. Datornämnden ska även jobba med att systematiskt avveckla den
gamla servern.

Organisatoriskt minne
Under 2022 ska utskottet fortsätta sammanställa och sammanföra alla föreskrifter, instruktioner och
liknande dokument som utskottet har utfärdat tidigare år. Utskottet ska fortsätta dokumentera sitt
arbete och sammanställa dokumentation inom verksamhetsområdet så att de är lätt att få fram
utförlig dokumentation inom ett visst ämnesområde.
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Idrottsutskottet, IdrU
Idrottsutskottets övergripande plan för verksamhetsåret 2022 är att fortsätta arbeta med att främja
fysisk aktivitet och idrottsutövning för medicinska föreningens medlemmar. Detta genom att
uppmana till och skapa förutsättning för motion och idrottsutövande i många olika former. Vi vill
återuppta alla evenemang, resor och tävlingar som vi inte har kunnat anordna under COVID-19
pandemin.
De främsta enskilda arbetsområdena under året kommer att vara:
-

Planering, organisering och genomförande av de två idrottsdagarna.

-

Utöka antalet aktiva medlemmar inom Idrottsutskottet

-

Nå ut till och därmed lyckas aktivera så många studenter som möjligt fysiskt

-

Organisering av fortlöpande schemalagda idrottsaktiviteter

-

Utöka schemalagda idrottsaktiviteter och tävlingar på helger

-

Påbörja ett samarbete med SAIF uppskjutet från förra året

-

Surfresa till Portugal i augusti samt utvärdering och planering för nästkommande års
surfresa

-

Skidresa till Åre i mars samt utvärdering och planering för nästkommande års skidresa till
Österrike.

-

Påbörja dansaktiviteter tillsammans med Friskvården på KI

-

Utöka och förstora turneringar mellan olika studentkårer

-

Använda mer av Medicinska Föreningens lokaler

Idrottsdagen
En dag per termin är det schemalagt idrottsdag för alla KI:s studenter. Inför dessa dagar är det vårt
uppdrag att erbjuda studenterna ett flertal möjligheter till motion och idrottsutövande i varierade
former som kan appellera till och inspirera en så stor andel som möjligt av studenterna till
deltagande. Vi har även som mål att kunna erbjuda åtminstone en ny aktivitet som inte erbjudits
tidigare år. Under hösten 2021, hade vi en av våra största idrottsdagar hittills, och vi har stora planer
för 2022.
Grundtanken är att alla aktiviteter som erbjuds ska vara gratis för medlemmar i medicinska
föreningen och vi gör därför utlägg för exempelvis hallbokningar med utgångspunkt från att
kostnaden ska kunna gynna/utnyttjas av så många medlemmar som möjligt. Efter idrottsdagarna så
kommer dessa att utvärderas noggrant för att förbättra dem till nästkommande terminer.

Veckoaktiviteter
Vi är mycket stolta över det deltagande och engagemang vi har kring våra veckoaktiviteter. Dessa ger
många medlemmar en kontinuitet i sin träning som de kan utnyttja gratis och i sällskap av kursare
och likasinnade från andra terminer, program och nationaliteter. Det är extra värdefullt då det har
varit gynnsamt för idrottsutskottet att få många ny internationella studenter engagerade i kåren och
idrottsutskottet genom våra veckoaktiviteter. Vi vill fortsätta bygga på det stora engagemang som vi
har märkt av sedan återuppstarten i oktober och vi har tagit hjälp av våra medlemmar att starta upp
ytterligare träning och med vår hjälp så kommer även Odontologiska Föreningen att starta träningar i
Futsal på KI campus Solna som kommer att vara öppna för våra studentmedlemmar. Vi har även i
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startgroparna för att få i gång dansaktiviteter som kommer att vara tillgängliga för våra
studentmedlemmar.

Samarbeten
Idrottsutskottet har det senaste året samarbetat med: Programutskottet, Mottagningsutskottet,
Läkarsektionen, Friskvården, Connected Senses, Flow Life, GetRaw, UpforSports och Med-SM. En
samarbete med SAIF är inlett och detta kommer att generera inkomster till MF. Idrottsutskottet
kommer försöka ingå I fler samarbeten som underlättar träning MF:s medlemmar, exempelvis så
kommer ett samarbete med SATS att ses över. Utöver detta så kommer även Idru att utforska
möjligheterna att samarbeta med andra universitet i Stockholmsregionen.

Resor
Vi kommer att försöka att arrangera en skidresa till Romme för studenterna. Tyvärr kan vi inte
organisera en resa till alperna kommande termin på grund av den fortsatta osäkerheten kring
utlandsresor. Vi kommer istället att erbjuda våra medlemmar en resa till Åre under våren.
Idrottsutskottet kommer att utforska möjligheten att genomföra den årliga surfresan nästa sommar
(2022), men ta hänsyn till rådande COVID-19 situation.

Introperiod
Idrottsutskottet kommer visa upp sig på de infopubarna som hålls i början på varje termin för att
informera nya studenter om våra aktiviteter. Alla som då anmäler sitt intresse kommer bli kallade till
idrottsutskottets nästa öppna möte och på så sätt introduceras till idrottsutskottets och vårt arbete. Vi
planerar även att organisera en tennis turnering fram mot sommaren, styra en station under
amphioxdagen och eventuellt anordna den årliga beerpong-turneringen.

Event
Kommande år hoppas vi utöver introperioden att anordna vår återkommande tennisturnering.
Många medlemmar av idrottsutskottet är involverade i en arbetsgrupp via MF som planerar två event
baserade på dokumentärfilmen ”At the Heart of Gold” av Steven Ungerleider. Eventen har som mål
att uppmärksamma sexuellt våld inom idrott och medicin.

Mind and Body
Mind and Body är ett viktigt initiativ vid Medicinska Föreningen som har som mål att förbättra den
mentala hälsan och fysiska välmåendet för medlemmar under den pågående COVID-19 pandemin
men också framöver. Eftersom fysisk aktivitet bidrar till både den fysiska och mentala hälsan så är
idrottsutsottet en av stöttepelarna i detta projekt. Utöver detta har idrottsutskottet bidragit med stor
del av personalstyrkan till partnerskapet med Oura ring och kommer troligtvis göra det igen om ett
liknande projekt skulle återuppstartas.
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Internationella utskottet
Utskottet Global Friends verksamhet bedrivs i första hand på engelska, därav anges även utskottets
del i verksamhetsplanen på engelska.
Internationella Utskottet har som mål att främja internationalisering inom Medicinska Föreningen
och på Karolinska Institutet genom samverkan med andra studentkårer i frågor kring
internationalisering. IN planerar att nå de ovanbeskrivna målen genom aktiviteter av
internationaliserande karaktär och koordinerat samarbete med de internationella sektionerna BUS,
PHS samt föreningar som Global Friends.

Language@KI
A major obstacle during integration of international students is often the lack of possibilities to learn
Swedish for everyday use. Language@KI is a project where exchange- and international students are
offered Swedish lessons by our highly motivated Swedish speaking students in a relaxed manner. This
alternative to language courses that might cost thousands of crowns, has been much appreciated by
not only international students, but also Swedish students who provide the lessons. The students are
divided into groups (5-8 students in each) depending on prior knowledge. We provide the teachers
with study material and a budget for fika etc. At the end of the semester the teachers are rewarded
with a certificate, useful when applying to exchange studies abroad.
At the end of 2021 we will also organize the first Language@KI Friday pub in collaboration with PrU.
During the pub more languages than Swedish only will be offered, with focus on basic phrases. We
plan to organize additional Friday pubs during 2022.

Social Dance
At Social Dance we offer latino dance classes (Salsa, Bachata, Kizomba, Zouk) every Thursday at
18.00 in MF Kårhuset to everyone interested. We offer fika during the break, and the last hour is
dedicated to social dance instead of classes. Our lovely dance teachers are rewarded with gifts at the
end of the semester. Participation is free of charge for all MF members (both students and supporting
members) and with roughly 100 participants every week, of which approximately half pay for
entrance, Social Dance should be considered as an important source of income for MF.

GIES - Get Inspired by an Exchange Student
GIES is an annual/biannual event where students that recently have participated in exchange studies
abroad are invited to talk about their experience, from a realistic and personal aspect. The goal is to
inspire other students to apply for exchange studies later during their studies. The event is under
normal circumstances held in KIB and participants are offered a lighter lunch. During 2022 we would
like to explore the possibilities to co-host this event with ESN and/or exchange coordinators at KI.

GIHP - Get Inspired by an Health Professional
GIHP is a lecture series where health professionals are invited to talk about their journey from being
a student to working in the industry. The lecturers are recruited from various medical fields and
occupations and have either studied in Sweden and now work abroad, or those who studied abroad
and now work in Sweden. The event was introduced during 2021 and our goal for the upcoming year
is to increase the number of lectures given.
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Kommunikationsutskottet, KomU
Extern kommunikation
MF:s sociala kanaler
Medicinska Föreningens aktiva sociala kanaler innefattar MF:s hemsida, Facebooksidan, Instagram,
nyhetsbrevet Thalamus och skärmar på campus och i kårhuset. Under 2022 ska KomU verka för att
fler kåraktiva ska använda sig av dessa kanaler för att sprida information om händelser på kåren. Vi
ska också arbeta för att fler ska nås av våra sociala kanaler. Utöver detta kommer KomU uppgradera
sitt Canvakonto för att utöka möjligheterna att designa affischer som når ut till fler medlemmar och
icke-medlemmar.

Medicor
Under 2022 planerar KomU att stödja och underlätta för chefredaktör för Medicor samt Medicor
team för att de ska kunna ge ut flera nummer av studenttidningen.

Thalamus
Thalamus ska skickas ut enligt utgivningsplan.

Kårfotografer
KomU har tidigare år utvecklat organisationen kring kårfotograferna och detta arbete kommer att
fortsätta under 2022. För att utveckla detta krävs arbete med synlighet samt eventuellt förmåner för
kårfotograferna. Vi kommer även försöka organisera fotograferings-workshops för att locka fler som
är intresserade.

Hemsidan
Hemsidan ska fortsätta utvecklas, till exempel när det gäller att hitta dokument för kåraktiva samt
olika sektioner och utskott. Kalendern på hemsidan kommer att hållas uppdaterad och kårorgan
kommer att uppmanas att lägga till deras event till kalendern.

FKH
KomU ämnar vara generellt behjälpliga och samordna så att evenemang som sker på kåren syns även
i FKHsammanhang.

Intern kommunikation
Samarbete med kårorgan
Under 2022 kommer KomU att fortsätta stärka sitt samarbete med kårens organ så att de känner till
KomU och våra tjänster. Vi planerar fortsatt god kontakt med PR-ansvariga eller motsvarande i olika
kårorgan för att höra vad vi kan ordna med för dem. Vi kommer även att fortsätta med det årliga
integrationseventet där presidium från samtliga kårorgan samlas och bekantar sig med varandra.

Intern synlighet
Vi kommer att fortsätta med att göra KomU synligt inom kåren då det fortfarande är många som inte
riktigt vet vad KomU har för verksamhet. Detta kommer vi göra genom att organisera diverse event i
samarbete med andra utskott och föreningar samt att vara med på infopuben.

16 / 56

Verksamhetsplan 2022
Medicinska Föreningen i Stockholm

Kulturutskottet, KU
Kulturutskottet främsta uppgifter är att anordna kulturell verksamhet för Föreningens medlemmar
och att samverka med de kårföreningar som sysslar med kulturell verksamhet.

Logotyp
Kulturutskottet har utformat en ny logotyp och planerar implementera denna framöver.

Infopub och Amphioxdagen
Utskottet planerar att fortsätta vara närvarande på Amphioxdagen och infopuben. Inte minst då
utskottet finner dessa tillfällen som en god kanal för nya medlemmar och idéer om vad utskottet
förväntas genomföra av Medicinska Föreningens medlemmar.

Bokcirkel
Fortsätta med bokcirkeln som var uppskattad av många. Tanken är att deltagarna ska träffas en gång
per månad för att diskutera den valda boken. Detta projekt anses vara av stor vikt för att
kulturutskottet ska fortsätta locka till sig studenter och andra MF-medlemmar för att hålla utskottet
igång!

Avgifter
De månatliga mötena skall vara kostnadsfria. Eventuellt kan en avgift tas för inköp av böcker. Dessa
ämnas att tillhöra MF och kan sedan återanvändas i framtiden. Avgifterna blir därmed väldigt
beroende av framtida deltagande.

Kultur-Pub
KU vill under 2022 även satsa på att hålla en Kultur-Pub. Kultur-Pub har planerats av tidigare
styrelser men hindrats av pandemin.

Debattkväll
Kulturutskottet har långtgående planer på att arrangera debattkvällar med fokus på aktuella ämnen
inom medicin och kultur. Samtal har förts med Ordförande för Kulturrådet som är positiv till ett
sådant samarbete.

Karolinska Institutets Kulturråd
Ambitionen för 2022 är att etablera ett närmare samarbete med kulturrådet på Karolinska Institutet.
Ordförande har deltagit på möten under året och Kulturutskottet var en aktiv del i planeringen och
utförandet av Kulturdagen vilket kommer fortsätta även nästkommande år.

Teaterkväll
Utskottet har långt framskridna planer på att arrangera regelbundna teaterkvällar där studenter kan
ses och gå tillsammans på föreställningar.
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Mottagningsutskottet, MU
Mottagningsutskottet verkar kontinuerligt för att ge nya studenter det bästa möjliga välkomnandet
till Karolinska Institutet. Syftet med mottagningen är att ge dessa elever en chans att lära känna
varandra, komma i kontakt med Medicinska Föreningen och att bekanta sig ytterligare med
Karolinska Institutet. Vi strävar mot att introducera den sociala dimensionen i nya studenters liv och
att främja god psykosocial hälsa.
Det är den nya styrelsens mål att under 2022 fortsätta ge nya elever ett varmt välkomnande. Vi vill i
högsta möjliga utsträckning involvera andra kårorgan i mottagningen för att studenterna ska få en
bättre förståelse över hur Medicinska Föreningen fungerar och vad det innebär att vara aktiv inom
studentkåren. Detta hoppas vi kan bidra till att studenterna känner sig trygga i sitt val av universitet
och till att fler känner sig hemmastadda hos oss.
Vi vill fortsätta med vår etablering på sociala medier såsom Facebook och Instagram. Detta för att
förmedla en positiv och verklig bild av Mottagningsutskottet och Medicinska Föreningen. På det
sättet hoppas vi nå fler studenter och få dem vilja vara med i mottagningen och kanske till och med
engagera sig hos oss som utskott och inom kåren i allmänhet. Vi vill även främja gemenskap mellan
våra två campus samt mellan de olika utbildningsprogrammen. Samtliga program ska ha lika goda
förutsättningar att delta på våra aktiviteter.
Att få en chans till umgänge och knyta nya band under sin första tid som student på Karolinska
Institutet är något vi värdesätter högre än det mesta, endast underordnad våra medlemmars säkerhet
och hälsa. Därför finner vi en stark anledning i att bevara mottagningsaktiviteterna. En social
komponent i studietiden är något Medicinska Föreningen bidrar med i allra högsta grad och vår
verksamhet tjänar till att välkomna nya studenter till denna gemenskap.

Mottagningsaktiviteter 2022
Mottagningsutskottet har under flera år haft ett vinnande koncept med många aktiviteter som har
varit populära bland de nya studenterna. Allt ifrån sittningar till amphioxdagen och barrundor. Det är
den nya styrelsens plan att behålla kvaliteten hos dessa aktiviteter men samtidigt söka nya spännande
koncept.

Välkomstdag i Flemingsberg och Solna
Vi vill fortsätta anordna välkomstdagar på både Campus Solna och Campus Flemingsberg under vårsamt hösttermin. Vi vill göra välkomstdagen mer studentnära och integrera andra kårorgan eller
aktörer i aktiviteterna.

Infopub
Infopuben är mycket populär och erbjuder studenter kontakt med de kårorgan och studentnära
organisationer som kan bidra till en god studietid vid Karolinska Institutet. Vi ser evenemanget som
en god chans till rekrytering av sponsorer, där externa parter kan bistå oss med finansiella medel eller
produkter som intresserar studenterna.

Pubrundor
Vi vill under året fortsätta med tidigare lyckade upplägg med två pubrundor under både vår- och
hösttermin. Vi vill även utreda möjligheterna för att besöka övriga lärosätens pubverksamheter eller
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ha pubrundor i andra delar av Stockholm då vi tror att en pubrunda i nya miljöer kan vara mycket
uppskattat hos studenterna.

Amphioxdagen och sittningen
Amphioxdagen vill vi anordna som tidigare terminer i samarbete med andra utskott och sektioner
med poängjakt och lagtävling.
Amphioxsittningen äger rum enligt tradition vid Restaurang Nanna Svartz. Vi ser mycket positivt på
detta samarbete då har blivit mycket lyckat under höstterminen 2021. Biljettförsäljningen sker
fortsättningsvis via Billetto där länken släpps under välkomstdagarna alternativt just innan
Infopuben. Vi vill fortsätta släppa dessa biljetter tillsammans med biljetter till temasittningen
eftersom det är ett bra tillfälle att fånga T1:ornas intresse. Vi vill även fortsätta erbjuda ett paketpris
för medlemmar om de köper biljetter till båda sittningarna. Under höstterminen 2021 har vi
rekryterat extrapersonal för matservering som har fått betalt och gratis inträde till Amphioxeftersläpptet. Vi ser gärna att ett liknande system införs för Amphioxsittningen under vår- och
höstterminen 2022.

Temasittning
Detta år siktar vi på att, precis som ovannämnt, sälja biljetter till temasittningen samtidigt som
amphioxsittningen för att öka exponeringen för denna. Temasittningen har en annorlunda profil än
amphioxsittningen, med ett mer avslappnat upplägg och lekfulla inslag som utklädnadstävling och
dylikt. Vi vill även se över möjligheten att fortsätta samarbeta med Programutskottet för
temasittningen då samarbetet under höstterminen 2021 var väldigt lyckat.

Brunch/Sportfika
Under vårterminen 2020 anordnades ett mycket uppskattat sportfika i anslutning till
idrottsutskottets aktivitet Dodgeballturneringen. Vi vill gärna göra detta event kopplat till deras
aktivitet under det kommande året.

Övriga aktiviteter
Under 2021 har det traditionella våffelmötet i början av varje termin inte ägt rum, men vi ser gärna
att traditionen återupptas under det kommande året. Denna aktivitet ger Mottagningsutskottets
nykomlingar en chans att mingla med både nya och gamla medlemmar samtidigt som de får chansen
att påverka en del av mottagningen.
Efter mottagningens slut varje termin brukar vi också en tackfest, där alla som har varit med och
hjälpt till på minst en aktivitet under mottagningen är välkomna. Det brukar vara en populär fest, och
det faktum att alla som hjälpt till får känna sig uppskattade tror vi är en stor anledning att de väljer
att komma tillbaka. Vi har tyvärr inte haft möjligt att ha denna fest under 2021 men ser gärna att det
kommer tillbaka i någon form det kommande året.
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Näringslivsutskottet, NU
About the Business Committee
The Business Committee (NU) handles MF’s contacts and collaborations with life science
corporations and organisations. NU works to broaden career opportunities and promote cooperation
between students and the life science sector. The committee is involved in organizing events (e.g.,
CHaSE) where students get the chance to meet representatives from different companies and
organisations, as well as participate in workshops and presentations.
As a member of NU you’ll expand your network, get valuable experiences and sharpen your personal
and social skills and above all – develop your future career. But most important of all – it’s about
meeting people from all over the world, make friends and have fun!

Our Vision
We envision reaching every student at Karolinska Institutet steering their career in the desired
direction and helping them to get prepared for the postgraduate world.
By the end of 2022 we want to …
•

… be THE partner for our students’ professional endeavors

•

… have a diverse set of sustainable corporate partnerships and collaborations from
healthcare & life sciences

•

… organize a diverse set of interesting and beneficial events for students (such as,
introducing professional requirements for each specialty in business and providing
information about the work environment from the perspective of companies)

CHaSE
Careers in Health and Science Exposition (CHaSE) is Medicinska Föreningen’s career fair organised
each autumn by the Business Committee. At CHaSE, students and researchers from Stockholm get
the chance to meet companies in life science and health and participate in workshops and seminars.
For the organization of CHaSE, the Business Committee recruits a discrete project team which will
fully focus on the organization and execution of the career fair and which is supervised by the
Business Committee.

MF Partnership Structure
The Business Committee handles MF’s contacts and collaborations with life science companies and
organisations. This includes supporting the board in creating leads, developing partnerships between
MF and companies, as well as addressing KI students’ needs and wants with such partnerships.

NU website and social media
During the last year the previous board built a Website for the Business Committee which can be
found under the following URL: http://www.businesscommitteemf.se/
For the fiscal year 2022 it is planned to further develop the website by adding more functionalities in
order to establish it as the first contact point for MF members, KI students, and companies interested
in collaborating with the Business Committee.
Namely, one functionality we aim to create is an index about life science companies in Sweden which
should serve students as a reference to increase awareness about the market as well as specific
companies in the distinct fields of the health care sector.
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Additionally, NU is present on multiple social media platforms such as Facebook, Instagram,
Linkedin. The goal is to establish consistent communication with students by publishing diverse,
creative and engaging content. With its social media presence NU aims to build awareness of NU
across campuses and to subsequently drive event attendance numbers. NU furthermore aims to
regularly monitor the key social media accounts in order to promote upcoming events, and to engage
and inform followers about activities and news related to NU.

Collaborations with other student organisations and associations
NU collaborates with other student organisations within and outside of KI to ensure the best
experience for our students. These associations support NU’s activities by spreading information
about the activities and, sometimes, taking part in actual event preparation and bearing related costs.
Our previous partners included DSA, KICC, KIPA, KTH MedTech business society, KTH AI society,
SciLifeLab PhD council, KI Careers, KI Alumni and KI Innovations.

Development of the Committee’s activities
In addition to the aforementioned points, the Business Committee aims to develop further activities
during the year which intend to address the students’ occupational interests and needs. The main
focus here, however, lies in the development of branded activities and events to increase its
perception and participation among students, instead of just organizing non-recurring and occasional
events.

COVID-19
NU will review how the Covid-19 pandemic develops and we will constantly update our events and
activities accordingly. We will consult with the MF Board about which activities are appropriate from
a Covid-19 perspective and will follow the recent Swedish and KI guidelines. That being said, we know
that the Business Committee plays an important role for students at KI and we will continue to do our
best in order to provide occupational insights and opportunities.

The work of the Committee
There is a great diversity within our committee, with varying backgrounds and interests, and this will
considerably strengthen our operations for the fiscal year 2022. Namely, due to our diversity within
the board we intend to represent the great diversity among MF members and KI students to
ultimately address as many students as possible and provide them the guidance and help they are
seeking for their occupational interests and endeavors.
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Programutskottet, PrU
Programutskottet (nedan kallat PrU) kommer under 2022 att fortsätta sin verksamhet med att
anordna fester och pubar för Medicinska Föreningen. PrU kommer fortsätta med rekrytering av nya
medlemmar från alla KIs kurser och program och utveckla intagen för att ge nya medlemmar bra
upplevelser och mycket information om vår verksamhet. Vi kommer att fortsätta sitta i SSCOs
Klubbmästarråd och fortsätta utveckla goda relationer till andra studentkårer, och eventuella
samarbeten med dessa.
Programutskottet kommer att fortsätta med sina interna utbildnings- och städdagar, samt hitta
lämpliga externa utbildningar som kan hjälpa våra medlemmars arbete i utskottet, som AAS eller
STAD.
Nedan följer en detaljerad beskrivning av de tillställningar som kommer att arrangeras av
Programutskottet under 2022.

Arrangemang
PrU kommer arrangera festligheter i olika former under året. Anmälan till dessa kommer fortsätta
vara öppen för allmänheten men Medicinska Föreningens medlemmar kommer premieras ytterligare
genom exklusiva erbjudanden, exv förtur eller rabatterade entré- och sittningsbiljetter.

Pubar
Programutskottet ämnar fortsätta arrangera fredagspubar 17:00-22:00 varje vecka. Ibland med
tidigare öppning, ibland med dans och senare stängning, men allt som oftast på fredagar.
Programutskottet vill vara flexibla och kunna åta sig samarbeten med andra kårorgan eller kår-nära
föreningar och arrangera pub- eller mingelkvällar fler veckodagar än fredagar, men
Programutskottets egna pubar är på fredagar, även om dessa också så klart är öppna för samarbeten.

Sittningar
Amphioxgasquen är ett av Programutskottets största evenemang, bestående av en finsittning för
äldrekursare där nya studenter sedan ansluter sig för att bli insvurna som medlemmar i MF och
sedan ett stort eftersläpp. Enligt tradition arrangeras Amphioxgasquen lördagen tre veckor efter
terminsstart. Amphioxgasquen för studenter som börjar studera VT22 kommer arrangeras 5 februari
och Amphioxgasquen HT22 kommer arrangeras 17 september. Här jobbar Programutskottet för ett
nära samarbete med Mottagningsutskottet för att underlätta arbetet med de två parallellt löpande
festerna. Utöver de traditionella Amphioxgasquerna ämnar Programutskottet arrangera också mindre
sittningar, flera i samband med mottagandet men sedan spritt över året, dessa också i samband med
andra kårorgan eller föreningar nära kåren.

Baler
Varje Lucia (den 13e december) anordnar Programutskottet Luciabal där bland andra
Nobelpristagarna i medicin bjuds till att sitta vid honnörsbordet. Det bjuds på fin mat, fin dryck och
fin dans. Den 13e december 2022 infaller på en tisdag och balen kommer därför hålla på till senast kl.
01.
Sporadiskt förekommande i Medicinska Föreningens historia, och som PrU har ambitionen att
återuppliva våren 2022, är konceptet Vårbal. Med samma klass som en Luciabal vill vi tillsammans

22 / 56

Verksamhetsplan 2022
Medicinska Föreningen i Stockholm

samlas och fira in våren och uppmärksamma personer som gjort ovärderliga insatser för Medicinska
Föreningen. Denna arrangeras förslagsvis i mitten av april.

Examensefterfester
Sista lördagen varje termin arrangerar Programutskottet efterfesten till Karolinska Institutets
Examensceremoni. Dessa fester är mellan 22-05 och kräver utökat serveringstillstånd.
Samtidigt som KI under 2022 kommer anordna extra examenshögtid kommer Programutskottet
arrangera två examensefterfester i januari 2022. Inför examensefterfesten VT22 kommer
Programutskottet arbeta för att återuppta samarbetet med Odontologiska Föreningens
Programutskott då även deras (OFs) studenter närvarar vid högtiden och efterfesten.

Samarrangemang
Utöver de samarrangemang som beskrivits tidigare, under Pubar och Sittningar, ämnar
Programutskottet samarbeta med andra studentkårer där vi delar på ansvar och arbete, t ex SSCOs
Valborgspubrunda, PPP (Pengar, Piller, Paragrafer), eller tackfester och övriga engagemang efter
överenskommelse med berörd samarbetspartner.

Marskalksmiddagar
Varje år anordnar Programutskottet en eller flera marskalksmiddagar som tack till de som har jobbat
med utskottet under terminen. Likaså ordnas en extern marskalksmiddag minst en gång per
kalenderår dit övriga Stockholms studentkårers programutskott eller motsvarande inbjuds. Datum
för dessa arrangemang är ännu ej satta.

Interna åtaganden
Möten
Varje månad kommer Programutskottet hålla möten där hela utskottet kallas, s k månadsmöten, där
beslutsprotokoll förs. Mellan månadsmötena kan Programutskottet komma att hålla möten i mindre
grupper för att förbereda ärenden till de större månadsmötena.

Utbildningsdagar
Likt tidigare år kommer vi arrangera utbildningsdagar i kårhuset där utskottets samtliga medlemmar
tillsammans går igenom nyckeldelarna av verksamheten, exempelvis alkoholtillstånd och
kassahantering. Dessa utbildningsdagar ligger också till grund för Programutskottets uppdrag att
producera fler Husansvariga till Medicinska Föreningens verksamhet.
Utöver detta ämnar utskottet fortsätta skicka medlemmar på STAD, utbildning i ansvarsfull
alkoholservering.
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Utskottet Global Friends, GF
Utskottet Global Friends verksamhet bedrivs i första hand på engelska, därav anges även utskottets
del i verksamhetsplanen på engelska.
Global Friends (GF) has two main objectives: to welcome international students to KI and to bring
together our university’s swedish and international students. Our goal is achieved by organising social
activities throughout the semester (2-3 per month) both on and off campus and through the buddysystem, where new international students are paired up with already established KI student buddies.
Our events are open to students from all programs, including PhD and Post-docs, as well as incoming
internship and exchange students. Lastly, GF oversees the arrangement of a range of activities at the
beginning of each semester to welcome international students to Sweden and KI.

Extended collaborations
During the past two years, a designated GF event manager has been appointed to organise events in
cooperation with organizations within and outside of MF. In 2022, with the hope of Covid restrictions
being minimal, Global Friends has several plans to strengthen those relationships.
Our collaboration with THS Main, the international student union at KTH, had been put on hold
during 2020/2021. We want to start working together again by inviting each other to our respective
events as well as planning joined events. A current example of this is a quiz night at the MF pub
where we would invite students from both universities and host a KTH vs. KI pub quiz.
Last year, GF established a collaboration with Uppsala University and their corresponding
international committee. Tours of our respective cities were organised but had to be cancelled due to
Covid-19, we hope that these events will be held in the coming year.
GF also wants to strengthen its relationship with sections and committees within MF. For the coming
semester, we are in the process of planning hikes in collaboration with Idrottsutskottet and joined
Friday pubs with Programutskottet. Additionally, we have started a collaboration with LÄSK which
would further bring together Swedish and international students. GF continues to actively look for
new collaboration opportunities as it is appreciated by the students and offers visibility to MF.

Social activities and events
After being put on hold during Covid, we now want to do our best to have in-person events, with
Covid measures if it becomes necessary again. Additionally, we have restructured our budgeting for
events in order to be more cost-revenue-efficient without taking away the student experience.

The welcome events for international students
At the beginning of every semester, GF organises a series of events to welcome new international
students to Stockholm. This introduction period starts with a welcome event called the reception
event which is hosted on the Friday before the start of the semester. We are hosting the afternoon and
evening taking students on campus tours and organising a pub at MF. We sell food and drinks while
presenting Stockholm, MF and Global Friends. In 2022, we have decided that the international
students would also be introduced to their buddies on that occasion (see: buddy system). In the
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following weeks, GF organises a “Gamla Stan tour” as well as a “Stockholm tour” to familiarise the
students with their new city and its history.

Sittningar at MF
In 2022, Global Friends wants to start introducing sittningar as a new series of GF events. Our aim is
to make sittningar at MF more appealing to international students by fully hosting the dinners in
English (including songs and entertainment). We think that sittningar are a key part of the Swedish
student life and would like to introduce this tradition to international students.

Pub nights at MF
Pub nights are another event that GF will introduce in 2022. The event will allow people to meet and
mingle in a relaxed setting. The evenings will have different themes and activities will be planned
accordingly. For example, we will be introducing pub quizzes, potentially forming teams, and having a
price for the winning team. If this new format is successful, we are also considering inviting speakers
giving inspirational talks about various topics.

Other activities planned
We are planning various events throughout the year to bring international students closer to the
Swedish culture. For the winter months, we are planning both classic GF events such as ice skating
but also new ideas such as booking a sauna or going to a Lucia concert together. For the summer
equivalents, GF wants to bring back a weekend at Solvik, as many international students do not know
that MF owns this cabin, and organise a camping trip in the Stockholm archipelago.

Coffee hour and Cooking at KI
Both Coffee Hour and Cooking at KI have previously been organised by the International committee
and, since last year, are now under the responsibility of Global Friends.
The Coffee hour is an event held every Thursday during which various organisations are given
exposure to students by organising a GF sponsored fika. It is the perfect moment for committees to
present themselves and their work to students who might not know them and to answer questions
related to their organisation. In 2022, GF will try to extend this regular event to campus
Flemingsberg too.
Cooking at KI is a social event organised 2-3 times per semester, during which students are given the
opportunity to cook, and later eat, a meal together. We recruit KI students with an interest in cooking
to act as the “head chef” for the event and teach students how to cook a meal from their home
country. It is a great opportunity for students to learn about new cultures and taste new kinds of food.

The buddy system
A few weeks before the semester starts, incoming international students get the opportunity to apply
for a KI buddy, an established KI student who will guide them through their first months at KI. Global
Friends is in charge of pairing the buddies based on languages, age, interests, and more. The aim of
the buddy system is to ensure that international students have a dependable person to reach to in
case of questions or problems but also to facilitate cultural exchanges and new friendships. GF’s
student coordinators, the board members in charge of the buddy system, also organise “buddy
events” during which buddies are encouraged to get to know each other, such as a brunch only for
buddies.

25 / 56

Verksamhetsplan 2022
Medicinska Föreningen i Stockholm

26 / 56

Verksamhetsplan 2022
Medicinska Föreningen i Stockholm

Nämnder
Nämnderna utses av Fullmäktige för att kunna arbeta mer självständigt inom sitt specifika
verksamhetsområde.
Medicinska Föreningens nämnder 2021:
•

Ceremoninämnden

•

Disciplinnämnden

•

Likabehandlingsnämnden

•

Stadgetolkningsnämnden

•

Stipendieprövningsnämnden

•

Valberedningen

•

Valnämnden

För Stipendieprövningsnämnden anges ingen verksamhetsplan då nämnden är verksam under endast
specifika tidpunkter under året då stipendier utlyses. Verksamheten sker då i enlighet med vad som
föreskrivs i MF:s stadgar och nämndens reglemente.
För Disciplinnämnden och Stadgetolkningsnämnden anges ingen verksamhetsplan då nämnderna
endast sammanträder om och när behov uppstår. Verksamheten sker då i enlighet med vad som
föreskrivs i MF:s stadgar och nämndernas respektive reglementen.
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Ceremoninämnden, CN
Ceremoninämnden (CN) utvecklar och verkar för kontinuitet i samband med kårens ceremonier och
traditioner och i kontakten med för kåren viktiga individer.

Traditioner
CN ska under 2022 verka för att MF:s traditioner inte hamnar i glömska.

Medicinska Föreningens 150-årsjubileum
Medicinska Föreningen fyller 150 år 2027. Planering av firandet har redan påbörjats och under 2022
ska arbetet fortsätta och diskussioner i CN ska föras för att förbereda det storslagna firandet som
jubileet förtjänar.
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Likabehandlingsnämnden, LBN
Likabehandlingsnämndens verksamhet bedrivs främst på engelska, därav anges även nämndens
del i verksamhetsplanen på engelska.

Recruitment and continuity
The Equal Treatment Commission has become active again in 2021 after a few years of inactivity. The
Commission has developed successfully, starting the year with 5 members and ending it with 17 active
members. The Commission will work to maintain it and further learn its role within MF.

Awareness
The Commission will continue to raise awareness on different topics related to equal treatment,
mental health, fighting discriminations and student rights. This will be done with multiple events
with guest speakers talking about specific issues. The events that we’d like to organize will cover for
example:
-

Mental Health Day (October)

-

Sexual assault awareness Month (April)

-

AIDS day (December)

In addition, the commission would like to be more present during the introduction period so the new
students are aware of its work.

Social media
The presence of the Commission on social media will be further developed in order to talk about more
diverse issues. This is done with the re-occuring “Wednesday Awareness” posts.

Accessibility
The commission will continue their work to make clear information easily accessible to all students.
This has been done and will continue to be done with brochures about the resources available and
navigating the Swedish health care system. Furthermore, the commission will work with the Student
Health center and the Equal Opportunities Unit at KI (Kansliet för hållbar utveckling och lika villkor)
to facilitate their communication towards students.

Collaboration
The commission will continue to work with different parts of MF to organize events. This is important
to reach a greater number of students and to strengthen the commission’s presence. In particular, the
commission is looking forward to work with Queerolinska, Sträva and Student for Sustainable
Development (SSD) about equal rights issues.
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Valberedningen
Valberedningen bereder ansökningar och nomineringar till förtroendeposter inom MF och
studentrepresentantposter på central nivå inom KI som Fullmäktige ska välja.

Organisation
Valberedningen väljs av Fullmäktige bland föreningens intresserade medlemmar för mandatperioden
1 januari till 31 december.

Verksamhet
Valberedningen ska arbeta kontinuerligt under 2022 för att hitta intresserade och kompetenta
medlemmar till förtroendeposter som väljs under året samt inför 2023.
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Valnämnden
Valnämnden förrättar Kårvalet till Fullmäktige som sker i oktober årligen.
Valnämnden 2022 ska arbeta för att synliggöra Fullmäktige och dess arbete för att öka intresset bland
KI:s studenter att engagera sig i kåren och kandidera i Kårvalet och få chansen att påverka kårens
arbete, och därmed sitt eget studentliv och utbildning.
Valnämnden ska även arbeta för ett högt valdeltagande.

31 / 56

Verksamhetsplan 2022
Medicinska Föreningen i Stockholm

Sektioner
Sektionerna sammansluter samtliga studerande vid de program och kurser vid KI 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 2022:
•

Arbetsterapeutsektionen

•

Audionomsektionen

•

Biomedicinska Analytikersektionen

•

Biomedicinska Utbildningssektionen

•

Doktorandsektionen

•

Folkhälsovetenskapliga sektionen

•

Fysioterapeutsektionen

•

Logopedsektionen

•

Läkarsektionen

•

Optikersektionen

•

Psykologsektionen

•

Sjuksköterskesektionen
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Arbetsterapeutsektionen, Artemis
Artemis representerar studenterna vid Arbetsterapeutprogrammet.

Studiebevakning
Vi planerar att fortsätta vårt arbete med studentrepresentation inom arbetsterapeutprogrammet.

Utveckling av undervisningsformer och arbetsmiljö
Särskilt fokus kommer ligga på att fortsätta den konstruktiva dialog vi har etablerat med sektionen,
för att främja utvecklingen av undervisningen och studenternas arbetsmiljö.

Rekrytering av nya medlemmar
Vi strävar efter att öka synligheten av Artemis i studentsammanhang, genom aktiviteter samt ökad
närvaro i sociala medier, i syfte att skapa sociala sammanhang för studenterna och att öka rekrytering
av medlemmar.

Studiesociala aktiviteter
Vi planerar att utföra våra sedvanliga aktiviteter, med möjlighet till anpassad utformning.

Kick-off för T1
Under föregående termin testade vi ett nytt upplägg av kick-off för de nya studenterna i T1, vilket var
mycket lyckat. Därför kommer vi fortsätta med denna utformning, där vi möter studenterna vid flera
tillfällen de första veckorna på programmet. Vi stävar även efter att utveckla detta upplägg med fler
aktiviteter för T1 även senare under deras första termin.

Fik-AT och rosceremoni
Vi planerar för att Fik-AT vid några tillfällen per termin kommer hålla föreläsningar med externa
föreläsare, om olika ämnen inom arbetsterapi. Vi kommer fortsätta att hålla i rosceremonin under
T6:ornas examensfirande.
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Audionomsektionen, AS
Audionomsektionen representerar studenterna vid Audionomprogrammet.
Audionomsektionen har under många år varit inaktiv, då föreningen inte lyckats rekrytera en styrelse
för att bedriva verksamhet. Föreningen ska fortsatt verka för att få till stånd en styrelse för sektionen,
för att kunna bedriva verksamhet riktad mot studenter vid audionomprogrammet.
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Biomedicinska Analytikersektionen, BAS
Analytikerprogrammet samt Magisterprogrammet i Diagnostisk Cytologi. BAS är indelad i tre
undergrupper - BAR, BIG och BASA vars verksamhetsområden är studiebevakning,
internationalisering samt studiesociala aktiviteter.

Studiebevakning (BAR)
Studentrepresentation
BAS har studentrepresentanter i UN LABMED, PR LABMED och UR. Varje termin/inriktning har
tillsatt en egen terminsansvarig vars uppdrag är att rapportera vad som sker i respektive termin till
BAS. Genom att ha regelbundna sektionsmöten med ett närvarokrav på terminsansvariga och
samtliga representanter ska vi jobba för att förstärka kontaktkedjan från terminsansvarig, till BAS
och slutligen till programledningen via utbildningsnämnd och programråd.

Det nya magisterprogrammet
BAS ska medverka i arbetsgruppen för utvecklingen av det nya magisterprogrammet som riktar sig
till examinerade biomedicinska analytiker. Genom att medverka på regelbundna möten kommer
studenternas åsikter att förmedlas och inkorporeras i arbetet med det nya programmet. BAS har
under det gångna året representerats i referensgruppen för samma program.

UoL’s film om BMA-programmet
BAS har blivit tillfrågade av programledningen att medverka i en informationsfilm med målet att
synliggöra biomedicinska analytiker och BMA-programmet. Filmen produceras av UoL under början
av 2022 och förväntas publiceras vid antagningsperioden. BAS roll i filmen kommer vara att
informera ur ett studentperspektiv.

Internationalisering (BIG)
Styrelseledamot som internationaliseringsansvarig har en aktiv kontakt med ansvarig adjunkt kring
frågor som rör internationalisering. Genom att BAS är med och planerar den årliga
internationaliseringsdagen tillsammans med programledningen bidrar sektionen till ett ökat intresse
för utbyten och globala studier.
BAS sitter även med i urvalsprocessen vid BMA-studenters ansökan om utbytesstudier.

Studiesociala aktiviteter (BASA)
Vårtermin 2022
-

Utbildningsdag och kick-off med nya styrelseledamöter och representanter.
Alla-hjärtansdagpub för att synliggöra inriktning klinisk fysiologi.
100-dagarsfest T6.
BMA-dagen för att fira när BMA blev ett legitimerat yrke.
Sommarfest på Solvik.
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Hösttermin 2022
-

Välkomstfika terminsstart
Välkomstkollo på Solvik
Pizzakväll
Jul/nyårsfest

BAS mål 2022
-

Jobba för ett ökat intresse för BMA-programmet bland universitetssökande.
Ett ökat engagemang för BAS bland studenterna och därmed rekrytera fler MF-medlemmar.
Stärka status för professionen.
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Biomedicinska Utbildningssektionen, BUS
Biomedicinska Utbildningssektionens verksamhet bedrivs främst på engelska, därav anges även
sektionens del i verksamhetsplanen på engelska.
BUS (Biomedicinska Utbildningssektionen) is responsible for the student representation of the
students within the BSc. Biomedicine, MSc. Biomedicine, MSc. Toxicology, MSc. Nutrition, and MSc.
Molecular Techniques in Life Science. The aim of our section is to ensure quality education, a
pleasant work environment and strong student representation within the programs and within the
university overall.
To ensure these goals are met, student representatives from each program are present on the BUS
board representing either their respective programmes, representing BUS on KI boards or being
responsible for other tasks within the board (such as events management and PR manager). Interest
in our work and contact with the programs is in part maintained by communication and social events
for the students, which further aid in recruitment and creation of a social community.

Study surveillance and student representation
Student Representation
BUS aims to provide proper student representation on all sides of KI. More specifically, BUS aims to
achieve the goal of promoting and recruiting student representatives for relevant bodies within KI
and MF. Open positions through BUS and MF, in general, shall be advertised both through available
social media platforms and through program representatives on the board. Student representative
positions appointed within BUS shall be emphasised.

Student Engagement
To further improve student engagement within MF and BUS, in particular, the BUS board feel it is of
high importance to introduce the section to new students and further engage them in the daily work
of the board. This outreach is achieved through the active use of our social media platforms,
showcasing and selling merchandise, active participation in the introduction of new students and
social events throughout the year and a newsletter sent out at least twice per semester to all students.
In this year we further invest in PR and online events to reach out to all the student in these troubling
times and give them opportunity to be involved in various activities, so we can make the most out of
social distancing. The Facebook page and Instagram page are updated regularly, e.g. prior to events,
to further promote internships or other information of interest to the section’s students but also to
provide a place of the community of BUS students at KI through entertaining content. We plan to be
more active on Instagram platform as it is more used by most of the students, and we want to involve
them into our community via entertaining quizzes and challenges. At the beginning of each semester,
the section will continue to take on an active role to inform all new students of their student rights,
opportunities within MF and further social events of the section. In the next academic year we plan to
organise introductory activity to each programme, including the master programmes.

Social activities
Several social activities are currently being planned to create a community of students within the
program. The activities aim to benefit all members of our section. The activities are listed below:
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Nerd Nights
This format was established in 2019 and was met with great approval. This event serves as an
opportunity to meet lecturers in an informal setting and discuss science and career paths. This event
is planned to occur two times in the upcoming year. The first time is planned to occur in February.

Solvik
In the late Spring we plan a trip to Solvik with the people under BUS. This kind of event can help to
bond with your peers in the section and strengthen the BUS community.

International dinner
This is an annual event, when international students, bring their home-made traditional food and get
the opportunity to share it. This is a great opportunity to get a little glimpse into other cultures, thus
connecting with your peers. This event promotes cultural awareness and insight. We hope to hold this
event at the start of the upcoming year at the end of January.

Introduction activities
BUS will continue promoting and supporting (financially and otherwise) introduction activities for its
students. We plan to have introductory activities for both the bachelors (Kollo) and masters
programmes.
We aim to have casual mingling sessions like a coffee/fika event to improve the connections and link
amongst all students under BUS and to unite students across MF.
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Doktorandsektionen, DSA
Doktorandsektionens verksamhet bedrivs främst på engelska, därav anges även sektionens del i
verksamhetsplanen på engelska.
For the year 2022, the DSA activity plan and its execution is based on the following:
Vision: DSA for an outstanding PhD life.
Mission: DSA aims to build a community and advocate for every PhD student’s wellbeing.
Core Values: involvement, engagement, empowerment, inspiration, growth.
During 2021 we have, despite the many difficulties arising from the pandemic, achieved significant
progress within the DSA. Our achievements included setting up the mentorship program, running
online meditation sessions, organizing both social and educational online events, and improving our
visibility amongst PhD students. For the coming year, 2022, we wish to build upon this work and
expand our impact through several new projects.
Framing into our vision and core values, the DSA board aims to accomplishing the following goals for
2022:

DSA for important matters and issues during PhD life:
-

Continue the soft skill development seminars together with KI career service.

-

Reach out to clinically-active PhD students and getting them involved.

-

Further promote the mentorship program to all current and new PhD students, both during
the introduction session and through our PR channels.
Aim to continue providing mental health related activities, possibly in the form of
meditation sessions.
Work towards PhD students being able to finish on time (the law regarding temporary work
time will be changed from 2 to 1 year). Finishing on time will have multiple angles, including
the yearly follow-up, the half time and the thesis format. It will require continuous
discussion with doctoral education leadership and raising awareness amongst students.

-

-

Work on implementing a work environment and development talk into the yearly follow-up
together with a workgroup set up by KI on our request.
Work on streamlining and clarifying the rules and regulations regarding changing main
supervisor.

Socials, visibility and building community:
-

Organize a PhD conference, for and by PhD students, focusing on the importance of soft
skills and soft skill development during the PhD education.

-

Increase our visibility further, through the new and improved website, our social media, the
workplace TV screens, and by “old school” word-of-mouth recruiting.

-

Organize PhD fika sessions, pubs, board game nights, and other social events as a stress
release from work life, but also to build community and recruit members.

-

Continue the workshops for our local and central student representatives, making sure we
stay closely updated regarding KI doctoral education and streamlining the response
workflow addressing issues during the PhD journey.
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Folkhälsovetenskapliga sektionen, FOVET/PHS
Folkhälsovetenskapliga sektionen (FOVET) / Public Health Section (PHS)
Folkhälsovetenskapliga sektionens verksamhet bedrivs främst på engelska, därav anges även
sektionens del i verksamhetsplanen på engelska.

The Public Health Section (PHS) represents students at the following programmes:
-

Master’s programme in Public Health

-

Master’s programme in Global Health

-

Master’s programme in Health Economics, Policy and Management

-

Master’s programme in Bioentrepreneurship

-

Joint mater’s programme in Health informatics

-

The Erasmus Mundus Joint Master Degree in Public Health in Disasters

Study surveillance and student representation
Coffee hour with student representatives
Student and class representatives will be arranging regular open meetings during their terms and
invite students to attend and share their feedback on educational matters as well as to socialize over
some fika. Student representatives will be encouraged to organize activities and seek funding from
PHS to do so. Such activities can be arranged both within and across various programmes and the
two departments.

Social activities
Welcoming event
In the beginning of the academic year PHS is responsible for welcoming the newly arrived master
students of the GPH and LIME department to KI (and for many also to Sweden). This is done both
through information sessions, the mentoring programme mentioned below, a student fika and
social team-building activities. A campus tour is held to help students prepare for their first week of
classes and to get accustomed to the campus environment.

Trip to Solvik
In the fall PHS will arrange a trip to Solvik for programme students who are members of MF. The
trip will be open primarily for first year students as a way to see more of the Stockholm area and to
bond with fellow students from different programmes.

PHS social nights
The section will invite students from all programmes to participate in regular social evening events,
often with an emphasis on multiculturalism. Such events can be in the shape of potlucks where
participants bring a dish from their cuisine of choice, bake-offs in relation to e.g., kanelbullens dag,
quiz-nights, museum visits and juke-box cinema viewings of films from international cinema
festivals etc. This is important both to engage new students with their peers and with MF but also to
create stronger bonds between the programmes of the section.
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Graduation Dinner
At the end of the spring semester the section will arrange the annual graduation dinner for students
finalizing their masters’ programme at the GPH and LIME department. This is scheduled to take
place after the official KI graduation ceremony in early June. The dinner will consist of a threecourse meal accompanied by speeches, performances and mingling and an afterparty will be held
once the dinner is over. Tickets will be sold both for the dinner and for the afterparty and MFmembers will have a substantial discount on both.

Educational activities
Mentorship programme
To prepare students for their arrival in Stockholm and initial time at KI the section will arrange a
mentorship programme pairing new students with a mentor from the year above. The mentor will
send out a prepared information email two weeks ahead of semester start to provide new students
both with important tips and a personal contact in case any questions arise.

Career Event
Alumni from the GPH and LIME department programs and other young professionals of relevance
will be invited to share their experiences after graduation and discuss potential career paths and
opportunities.

PHS health nights
Seminars, panel-debates, and workshops will be arranged by the section and external collaborators
to improve students’ knowledge in current health related topics. Themes for the events should vary
and take into consideration the different angles of the programmes undertaken within PHS. For
events on site PHS will provide fika to participants.

Decolonizing Global Health (DGH)
DGH works to promote awareness and action to decolonization of global health at KI and beyond
and PHS will continue to support the DGH organization financially and through social media
visibility throughout the academic year

Other activities
PHS open board meetings
The section holds open board meetings once every month to plan for upcoming events, hear reports
from student representatives and discuss organizational matters. Meetings are to be open for all
MF members belonging to the section and when held on campus fika is provided.

The board can conduct further activities based on the requests and initiatives of the students.
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Fysioterapeutsektionen, Fysio
Fysioterapeutsektionen (Fysio) representerar studenterna vid Fysioterapeutprogrammet.

Studiebevakning
Fysiosektionens arbete för studiebevakning och studentinflytande kommer fortsätta och om möjligt
ytterligare utökas under 2022. Styrelsen för en ständig dialog med studenterna samt programrådet
för att försöka sörja för studenternas bästa. Under covid-19-pandemin och den distansundervisning
den innebar fokuserade styrelsen mycket av sitt arbete på att sondera terrängen hos studenterna för
att på bästa sätt kunna tillgodose alla studenters individuella behov. Detta arbete fortsätter även 2022
då undervisningen skiftat till en blended-learning-variant och det därför är av största vikt att
studenternas upplevelser och feedback förs fram till programledningen.

Studentrepresentanter
Det är fortsatt svårt att engagera studenter utanför sektionen till att engagera sig som
studentrepresentanter, såväl gentemot KI som inom MFs organ. Styrelsens arbete under vår- och
höstterminen för att öka sin synlighet gav dock ”avkastning” varför en full styrelse kunde väljas in.
Detta arbete, i kombination med de informationsträffar styrelsen har under introduktionskollot har
varit behjälpligt för att öka studenternas intresse för sektionen och kåren och kommer fortsätta även
framöver.

Universitetsöverskridande samarbete
Det arbete som påbörjades under 2021 för att utöka den universitetsöverskridande kontakten
kommer att fortsätta och en studentrepresentant för Fysioterapeuterna (bransch- och
professionsorganisation för fysioterapeuter) förväntas kunna väljas in i styrelsen i vår.

Studiesociala aktiviteter
Kollo
Det mycket uppskattade introduktionskollot förväntas åter igen kunna genomföras enligt tradition på
Barnens Ö under 2022. Styrelsen uppmärksammades under 2021 på hur svårt många av de studenter
som inlett sina studier under pandemiåret upplevt det har varit att hitta ett sammanhang på
utbildningen, vilket bara har belyst hur viktigt denna introduktionsaktivitet är för studenterna.

Vidareutbildningswebbinarium
De utbildningswebbinarium som genomförts under 2021 i samarbete med Fysioterapeuterna har
varit framgångsrika och uppskattade bland studenterna och kommer att genomföras även under
2022. Förhoppningen är att dessa nu i stället ska kunna genomföras fysiskt på campus, för att också
kunna få till stånd fler tillfällen till terminsöverskridande umgänge.

Fysiogasque/-pub
Fysiosektionen styrelse har länge närt en önskan om att anordna en sittning för fysiostudenter samt
utnyttja möjligheten att anordna pub i MFs lokaler och planerar att sätta dessa planer i verket under
2022, som ett steg i att ytterligare utöka sin synlighet, men framförallt för att erbjuda studenterna en
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möjlighet att socialisera över terminsgränserna. Vi upplever att detta är av yttersta vikt den
kommande tiden för att väga upp för den brist på sociala aktiviteter som rått under det gångna året.
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Logopedsektionen, LoS
Vi i logopedsektionen representerar alla logopedstudenter på Karolinska Institutet. Denna
verksamhetsplan planeras utifrån att det ska vara möjligt att genomföra vissa fysiska träffar, men
detta är såklart högst oklart om det kommer vara genomförbart på grund av Covid-19.

Studiebevakning

Fokus på rekrytering av nya representanter i styrelsen. Detta då engagemanget för
att sitta i styrelsen svalnat under de senaste åren och lett till att de representanter
som finns i styrelsen sitter på allt för många poster och vi hinner inte täcka av allt.
Introduktion av styrelsen och vårt arbete för kommande T1 under hösten 2021.
Fortsatt arbete med deltagande i de olika råden. Framförallt skall fokus ligga på
utbildningsrådet (UR) och utbildningsnämnden (UN) för logopedprogrammet.
Detta eftersom det är där de viktiga besluten kring logopedutbildningen tas och det
är där vi har som stört möjlighet att inverka. Logopedprogrammet har ett relativt
nytt kursutbud/kursupplägg och det finns mycket för studenterna att arbeta med
när det kommer till förändringsarbete kring detta.
Fortsatt kontakt med MF under Covid-19 situationen. Vid eventuella förändringar i
utbildningens upplägg i samband med Covid-19 ha en konversation med MF och se
till att vara med på möten som behandlar Covid-19 situationen.
Att delta i MF-UR är något som skulle vara gynnsamt för logopedstudenternas
arbete med olika studiefrågor. I mån om resurser bör en representant väljas ut till
MF-UR rådet.
Vi planerar dock att ha ett närmare samarbete med de andra sektionerna i
Flemingsberg för att anordna aktiviteter tillsammans och utbyta idéer om
sektionsarbetet.
Vara delaktiga i eventuellt mottagande av utbytesstudenter från
internationaliseringsprogrammet.
Studiesociala aktiviteter

Anordna en weekend tillsammans med Åbo akademis logopedstudenter. Helgen
brukar normalt innebära föreläsning, sittning och brunch. Alternativt att KI
studenterna besöker Åbo akademi. Detta sker i överenskommelse med Åbo
akademis studenter. Denna helg sker normalt under April månad.
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Avslutningspicknick i samband med att VT22 avslutas. På denna tillställning bjuds
studenter från programmet in till att mötas i exempelvis en park för att äta
tillsammans och skåla. Sektionen brukar bjuda på mat i samband med detta.
Välkomnande av T1 HT22 brukar anordnas av studenter på T3. Stöd i planerande
och genomförande av detta brukar dock ges av logopedsektionen. Denna
tillställning brukar bestå av olika aktiviteter som lekar, utmaningar, lunch/tilltugg
och mingel samt föreläsningar.
Eventuella pluggträffar med fika och chans att ge äldre kursare frågor och få stöd i
studierna kommer eventuellt att planeras in.
Även mindre sociala aktiviteter planeras, såsom pub-kvällar i Flemingsberg
tillsammans med de andra sektionerna i Kårridoren eller själva.
Sektionen kommer eventuellt genomföra en sittning under hösten. Detta kan vara i
tema med halloween eller liknande.
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Läkarsektionen, LS
Läkarsektionen representerar samtliga läkarstudenter på Karolinska Institutet (KI) via ett 50-tal
aktiva studentrepresentanter i kollegier, kommittéer och arbetsgrupper. Vi arbetar tillsammans med
läkarprogrammet för att ständigt förbättra och vidareutveckla läkarutbildningen. Vår verksamhet är
starkt beroende av ett genuint ideellt engagemang från våra studentrepresentanter.
Studentrepresentanterna fungerar som en länk mellan programmet och läkarstudenterna. De för
fram studenternas åsikter i utbildningsfrågor och återkopplar viktiga beslut och förändringar till
läkarstudenterna. På så sätt bidrar studentrepresentanterna till det kvalitetsförbättrande arbete som
bedrivs inom sektionen.

Studiebevakning
Utbildning och studiebevakning är kärnan i Läkarsektionens (LS) verksamhet. Utöver det fortlöpande
arbetet med studiebevakning är det styrelsens ambition att fortsätta utveckla arbetet med
studentrepresentation. Arbetet med att utveckla studiebevakningen kommer att bedrivas
kontinuerligt under året med syfte att stötta studentrepresentanterna i deras roll som representanter
för samtliga läkarstudenter på KI. Styrelsen 2022 ämnar ta vid där föregående verksamhetsårs
styrelse avslutade, och fortsätta förbättra kommunikationen mellan studentrepresentanter och
styrelse, samt vidareutveckla strategierna för att på ett så bra sätt som möjligt fånga upp och
sammanställa rådande studentåsikter.

Studentopinion
Till grund för en effektiv studentrepresentation ligger en tydlig bild av rådande studentopinion. I
dagsläget fungerar sektionsmöten, där alla läkarstudenter är välkomna att delta och komma med
synpunkter, som huvudsakligt tillvägagångssätt för att inhämta studenters åsikter. Styrelsen kommer
att arbeta för att trenden med ett ökat deltagarantal och engagemang vid sektionsmöten som setts
under förra verksamhetsåret ska fortsätta under 2022, bland annat genom en stabil närvaro på
sociala medier, och ökad transparens och tillgänglig information på Läkarsektionens hemsida.
Vidare, för att säkra att studentopinionen förmedlas effektivt, kommer styrelsen att fortsätta utse
specifika kontaktpersoner för varje kollegium, arbetsgrupp och kommitté. Detta görs för att
upprätthålla en tydlig kanal för kommunikation mellan studentrepresentanter och styrelsen, och för
att närvaro på möten ska säkerställas.

Aktiv studiebevakning
Läkarsektionen består av engagerade individer som brinner för sin utbildning. Styrelsen 2022 vill
verka för att utbildningsbevakningen sker på ett aktivt sätt där studenter med idéer för hur
utbildningen ska förändras och förbättras ska ges möjlighet att lägga fram dem. Historiskt har vi sett
att utbildningsbevakning handlat om att reagera på beslut som redan fattats centralt. Läkarsektionen
tror att drivna studenter är kapabla till att proaktivt påverka sin utbildning till det bättre.

Utbildningstillfällen
Läkarsektionen ämnar ägna verksamhetsåret till att vidare förbättra kvalitén på
studentrepresentationen på läkarprogrammet genom att erbjuda kontinuerlig utbildning för alla
studentrepresentanter. Läkarsektionen har sedan hösten 2016 anordnat utbildningskvällar för
nyinvalda studentrepresentanter, vilket styrelsen 2022 ämnar fortsätta göra efter varje utlysning av
representationsposter. Målet är att alla nya representanter redan från början ska vara trygga i sitt
uppdrag.
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Studiesociala aktiviteter
Läkarsektionen ser studentrepresentanter som sitt fundament för påverkansarbetet på
Läkarprogrammet och vill uppmuntra till engagemang. För att stärka sammanhållningen ytterligare
och i motiverande syfte ska styrelsen försöka ordna en social aktivitet för studentrepresentanter och
styrelsen.

Samarbeten
Under detta verksamhetsår vill Läkarsektionen arbeta mer för samarbete inom LS och med MF. Vi
vill förbättra kommunikationen med studentrepresentanter i Kommittéen för Utbildning (tillsatta
från MF) men även med studentrepresentanterna i Läkarprogrammets programnämnd för att värna
om gott samarbete och effektiv utbildningsbevakning. Vi kommer också att ha mer kontakt med
LÄSK, Med-SM och Läkarkollot som är en del av LS, för förbättrat samarbete. MF har tilldelat oss en
kontaktperson från deras styrelse som vi kan vända oss till för frågor, diskussion och stöd, och det
gäller vice versa.

Ekonomi
Årets verksamhetsplan med avseende på ekonomihanteringen består i att fortsätta utvecklingen av
den interna budget som upprättades under 2021. Utöver detta ska sektionen fortsätta arbeta
tillsammans med de studiesociala projekt som går under Läkarsektionen: Med-SM, LÄSK och
Introduktionsinternatet för att upprätthålla fungerande budgetrutiner.

Event
Under kommande verksamhetsår har styrelsen som mål att skapa tydliga riktlinjer kring ett fåtal
event som är tänkt ska hållas varje termin. Dessa innefattar Läkarsektionens närvarande vid
infopuben, informationstillfällen för läkarstudenter på termin 1, 2 och 5 samt ett informationstillfälle
angående sjukhusvalet för termin 3. Vidare, för att öka kännedomen om sektionen och dess arbete
ska styrelsen aktivt söka fler samarbeten och ordna ytterligare fristående event för att väcka
studenternas intresse.

Möten
Läkarsektionens styrelse har regelbundna styrelsemöten på varannan veckas basis. Läkarsektionen
har 3-4 regelbundna sektionsmöten per termin dit samtliga läkarstudenter kallas. Dessa möten
fungerar som ett diskussionsforum och utformar underlag för vidare diskussion i
kollegier/kommittéer samt programråd och programnämnd. Vi ämnar fortsätta med dessa möten
även under 2022.
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Optikersektionen, Kaustika
Optikersektionen representerar studenter vid Optikerprogrammet, magisterprogrammet i klinisk
optometri och fristående kurser för optiker.
Vi vill även detta år försöka få med så många som möjligt och öka kårmedlemsantalet på
optikerprogrammet, vi är medvetna att det är extra viktigt att informera om medlemskap i MF till nya
förstaterminsstudenter varje höst och hoppas på ökat intresse nu när vi har flyttat till KI Campus
Solna. Men vi har även ambitioner att fortsätta informera under hela årets gång. Vi jobbar och
försöker även få med fler studenter att komma på våra sektionsmöten så vi involverar så många som
möjligt till ett mer händelserikt studentliv.
Vi fortsätter samarbetet med våra nuvarande sponsorer på bästa möjliga sätt, arbetet fortskrider även
för att försöka söka fler sponsorer gärna med variation. Vi vill även under året genomföra våra vanliga
mingelkvällar. Vanliga mingelkvällar brukar bestå av att optikerföretag/glasföretag/linsföretag
kommer som oftast till våra lokaler, men även ibland i deras lokaler. Företaget har ofta en
presentation/föreläsning, bjuder på en bit mat och det finns även tid för mingel i slutet på kvällen. Ett
rikt utbyte då vi får möjlighet att knyta kontakter för eventuellt framtida jobb och företagen når ut till
många optikerstudenter. Vi hoppas detta kommer kunna fortsätta i framtiden. Sponsoransvariga har
även hand om vår Facebook-grupp Kaustika företag där aktuella jobberbjudanden kommer ut från
våra sponsorer. Sponsringssummorna går till optikerstudenters trivsel, Kaustika och den stora
examensceremonin i slutet av vårterminen, i år hoppas vi även på att kunna genomföra den som är
planerad att vara i maj månad, men får ju såklart se hur situationen ser ut då.

Våra möten
Vår sektion har som mål att ha möten en gång i månad. Det första sektionsmötet varje år blir vårt
årsmöte, då vi fr.o.m. år 2009 har verksamhetsåret lika med kalenderåret. Som sagt tidigare vill vi att
fler ska komma på våra sektionsmöten, och försöker vara så inkluderande som möjligt vid inbjudan
så att fler vill delta. Mötena hålls för nuvarande via zoom, men vi har även haft ett möte i MF:s lokaler
men då vi även hade zoom som alternativ, vilket funkade riktigt bra.

Event-kvällar
Vi hoppas på att under HT 2022 kunna ha någon eventkväll vilket vi haft förut tidigare år, det är
viktiga och uppskattade kvällar där man kan träffa vänner/studenter även från andra årskurser och
lära känna varandra. På dem kvällarna brukar vi ha ett förbestämt tema och bara umgås och hänga
med varandra. Festkommittéansvarig ansvarar för dessa kvällar och försöker i god tid göra
evenemang till kvällarna så att så många som möjligt kan delta.
Vi har som mål att fortsätta anordna dessa kvällar. Tidigare år har vi haft de 4 årliga festerna som ni
kan läsa om nedan. Vår tanke är att i år göra en extra satsning i sep/okt då de nya studenterna börjar,
tanken är då att det inte bara kommer bli klassiska eventkvällar utan även parkhäng/”after school”
eller andra aktiviteter. Kaustika skjuter till med summa för att eventvärdarna ska kunna anordna
något litet extra.
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De fyra årliga festerna
Vi har varje år vanligtvis en
-

Halloweenfest
Julfest, anordnas av studenter som går termin 1
Pub med avslöjande av temat och plats på examensceremonin, inbokat i mitten på februari
Examensceremoni. Anordnas under våren av termin 4 och bekostas av biljettintäkter och
sponsorer.

De nya studenterna HT 2022
Det börjar redan närma sig höstterminenen, och vi i kaustika har redan börjat fundera på årets
inspark. Optikerspelen startades upp till HT2018 och den traditionen vill vi ska leva vidare.
Optikerspelen avslutas på det årliga optikerkollot på Solvik i början på HT2022. Vår målsättning är
att göra ännu fler studentaktiviteter i början av HT, detta för de nya studenterna ska lära känna oss
och vi dem. Dessa aktiviteter kommer inte bara innebära event-kvällar utan parkhäng, bowling eller
annat trevligt. Vår målsättning med dessa utökande aktiviteter är också för att vi vill att de nya
studenterna snabbt ska få upp ögonen för kaustika och förhoppningsvis vilja engagera sig och på det
sättet öka kårmedlemskapet.
Solvik ska bestämmas på möte i början av 2022 som ovan avslutas där optikerspelen som börjat
veckan innan med en 5-kamp. Vinnarna av optikerspelen får sätta sitt lags namn på den ärofyllda
Kaustika pokalen. Med Solvik vill vi öka gemenskapen bland alla studenter, och detta är något vi
peppar alla nya studenter att följa med på. Alla deltagande på Solvik bjuds på middag och massa
aktiviteter.
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Psykologsektionen, PsyKI
Psykologsektionen är en sektion inom Medicinska Föreningen i Stockholm. Sektionen sammansluter
de studerande vid Psykologprogrammet vid Karolinska Institutet och representerar dessa inom
kåren och i de sammanhang som nämns i dess reglemente.
Sektionens huvudsakliga verksamhetsområde är utbildningsfrågor, studiesociala frågor och
internationaliseringsfrågor som gäller sektionsmedlemmarnas utbildning.

Studiebevakning
Psykologsektionen bevakar att studenter vid Psykologprogrammet vid Karolinska Institutet äger det
inflytande över sin utbildning i enlighet med Högskoleförordningen (1993:100), samt agerar i dess
medlemmar intresse. Det är denna verksamhet som avses som studiebevakning.

Representation
Studiebevakning genomförs av Psykologsektionen främst genom representation i Programråd – i
enlighet med reglementet för Psykologsektionen §27 – och kursråd. Representanter utses i enlighet
med Psykologsektionens reglemente. I de fall beslut fattas av enskild myndighetsutövare som berör
endast Psykologprogrammets studerande deltar en representant från Psykologsektionen i
beredningen.
Psykologsektionens reglemente § 27 anger även att Psykologsektionen ska vara representerat i
Medicinska Föreningens fullmäktige och i Medicinska Föreningens Utbildningsråd. Representanter
för dessa väjs i enlighet med Psykologsektionens reglemente.

Dialog med lärosätet
Psykologsektionen för löpande under året dialog mer lärare på psykologprogrammet och dess
programdirektion, för att tillvarata medlemmarnas intresse och uppfölja korrekt studentinflytande i
enlighet med Högskoleförordningen (1993:100).

Studiesociala aktiviteter
Medicinska Föreningens stadgar (1 kap.) anger att dess syfte, utöver att bevaka och medverka i
utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Karolinska Instiutet såsom
studentkår, även ska sammansluta de studerande vid Karolinska institutets utbildningar, främja de
medicinska vetenskapernas studium, tillvarataga medlemmarnas övriga gemensamma intressen vid
Karolinska Institutet och att bland medlemmarna alstra och vidmakthålla ett gott kamratskap.
Psykologsektionen verkar för sammanslutning av studerande vid psykologprogrammet och
vidmakthållande av gott kamratskap främst genom vår studiesociala verksamhet.

Mottagningsaktiviteter
Sammanslutning av studenter vid Psykologprogrammet sker främst genom tecknandet av
medlemskap i Medicinska föreningen och engagemang i Psykologsektionen. Välkomnande av nya
studenter till Psykologprogrammet är den enskilt viktigaste aktiviteten för att uppnå det målet.
Därför kommer Psykologsektionen att anordna omfattande mottagningsaktiviteter för nyantagna till
Psykologprogrammet vid Karolinska Institutet, för att i ett tidigt stadium kunna uppmuntra till
medlemskap och engagemang i Medicinska Föreningen.
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Mottagningsaktiviterna kommer att planeras och genomföras av en särskilt mottagningsgrupp,
utifrån tidigare års mottagningstraditioner. Ambitionen är att mottagningen ska sträcka sig över lång
tid med hög intensitet.

Psychology week
I likhet med den vecka av lunch och kvälls- föreläsningar som hölls under höstterminen 2019 är det
psykologsektionens förhoppning att ett liknande evenemang hålls under höstterminen 2022. Idén är
att föreläsare ska rekryteras både internt från Karolinska Institutet samt externt från relevanta
organisationer som är villiga att komma och föreläsa pro bono. Dessa föreläsningar ska vara öppna
för alla studenter på Karolinska Institutet.

Löpande studiesocial verksamhet under året
För att verka i enlighet med Medicinska Föreningens stadgade syfte, att bland medlemmarna alstra
och vidmakthålla ett gott kamratskap, krävs en löpande studiesocial verksamhet under året.
Psykologsektionens studiesociala ska genomföras som en utveckling av traditionsenlig verksamhet,
som planeras och genomförs av aktivitetsspecifika arbetsgrupper, utsedda av Psykologsektionens
styrelse.
Psykologsektionens studiesociala verksamhet planeras i första hand att genomföras i Medicinska
Föreningens lokaler i Solna, samt vid Solvik. Ambitionen är att främja lättsamt umgänge mellan
medlemmar, för att på så sätt alstra och vidmakthålla god kamratskap.
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Sjuksköterskesektionen, SSEK
År 2022 kommer det strävas efter att behålla de studenter som valt att engagera sig i sektionen men
även att rekrytera nya. 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 och presentera sig för de nya studenterna under en föreläsning. Genom att
berätta lite kort om vad Festkommittén är samt vad styrelsen jobbar mot för mål får studenterna en
inblick på vad som försiggår i SSEK.

Studentrepresentation
Vid varje terminsstart ska varje terminsrepresentant meddela sin klass om att de är klassens
förespråkare och vid frågor kan de vända sig till dem. Terminsrepresentanterna kommer att spela 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. Under 2022 kommer SSEK
styrelse ha en Utbildningssamordnare som kommer hålla kontinuerlig kontakt med alla
studentrepresentanter som SSEK tillsätter för att öka studenternas inflytande.

Introduktionsinternatet
Introduktionsinternatet är en central del i mottagningen för de nya studenterna på
Sjuksköterskeprogrammet. Kollot ska vara ett roligt minne för alla studenter, därför är det viktigt att
få kollot så intressant och underhållande som möjligt. Som sjuksköterska är man värd en rättvis lön,
man ska stå på sig och våga löneförhandla. Representanter från Vårdförbundet ska bjudas in så att de
kan berätta lite om sig själva samt ge studenterna lite tips angående löneförhandling i framtida
arbetsliv. Utöver föreläsningarna ska även fokus läggas på aktiviteterna som hålls under dagen. Dessa
aktiviteter i form av lekar skapar en gemenskap som under tidigare kollo bidragit till positiv feedback.
Pågrund 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 Introduktionsinternatet på medicinska föreningens lokaler för mindre grupper. Detta
Introduktionsinternat uppskattades av studenterna. Sektionen har bokat Drakudden för VT22 för att
kunna hålla Introduktionsinternatet nästa år, men detta beror på hur rådande situation ser ut. Om
restriktionerna inte tillåter det så kommer sektionen rätta sig efter dessa och hålla ett
Introduktionsinternatet efter de restriktioner som råder.

Festis
Fokus kommer att ligga på Festis återkomst och öka kännedomen om Festis (Festkommittén) under
år 2022. Festis är kärnan för ett roligare studentliv. I och med den rådande pandemin vill vi bibehålla
en gemenskap trots restriktionerna. Målet blir då att är att skapa event utefter rådande restriktioner.
Dessa kommer att marknadsföras i respektive termins Facebookgrupp, vår enskilda Facebooksida
och Instagram. Eventen kommer självfallet följa de restriktioner som råder. Det är förmånligt att få
en gemenskap terminerna emellan då studenterna lär känna fler studenter och på så sätt kan ta hjälp
av varandra i studierna.
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Sjuksköterskesektionens mål i slutet av år 2022
•

Arbeta för ett större inkluderande av de program som SSEK ansvarar för utöver
sjuksköterskeprogrammet.

•

Studentliv och sammanhållning vid sidan av studierna tack vare festkommittén.

•

Ett ökat inflytande angående studierna för studenterna på sjuksköterskeprogrammen.

•

Ett större samarbete med utbildningsledningen för att åstadkomma en bra utbildning
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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 2021:
•

De Äldstes Råd

•

Internationella rådet

•

Ordföranderådet

•

Studiesociala rådet

•

Utbildningsrådet
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De Äldstes Råd, DÄR
De Äldstes Råd, DÄR, består av alla tidigare ordföranden för MF och fungerar som en plattform för
kunskapsutbyte mellan generationerna och en del av kårens organisatoriska minne. DÄR planerar att
sammanträda ungefär en gång per termin under 2022.

Internationella rådet, IR
Internationella rådet (IR) ska sammansluta sektionerna i internationella frågor. IR har varit inaktivt
under flera år.

Ordföranderådet, OR
Ordföranderådet består av samtliga ordföranden för utskott, nämnder sektioner och kårföreningar,
och sammankallas av Föreningens ordförande. Under 2022 ska OR sammanträda ett par gånger per
termin för att diskutera gemensamma frågor som berör hela kåren.

Studiesociala rådet, SR
Studiesociala rådet (SR) ska sammansluta sektionerna i studiesociala frågor. SR har varit inaktivt
under flera år.

Utbildningsrådet, UR
Under 2021 har Utbildningsrådet (UR) blivit allt mer aktivt och samlat sektionerna och centrala
studentrepresentanter för att diskutera programöverskridande utbildnings- och studiesociala frågor.
Under 2022 är planen att fortsätta med det arbetet som påbörjats under 2021. Detta innebär att
samla Utbildningsrådet ca 1gg/månaden för att studiebevakningen som MF ska bli adekvat.
Utbildningsrådet bör också fortsätta fokusera på att öka kontakten med studentrepresentanterna som
är utsedda av MF. Utbildningsrådets möten bör fungera som en plattform för sektionerna som
representerar studenterna ute på programmen samt de centrala studentrepresentanterna att
kommunicera med varandra. Vidare bör utbildningsrådet fortsätta fokusera på att växa, men för att
göra detta behövs fler personer och arbetskraft, då i dagsläget Utbildningsrådet Ordförande står
relativt ensam. Fokus på att rekrytera en vice ordförande samt att effektivisera administrationen där
exempelvis personalen på MF skulle kunna vara behjälplig. Utbildningsrådet bör också fokusera på
studentpolitiska frågor – exempel på sådana frågor som har drivits under 2021 är hybrid
undervisning samt studenternas psykiska hälsa under pandemin.
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