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Verksamhetsberättelse 21/22
Trots ännu ett verksamhetsår där styrelsen med tvära kast fått navigera föreningen genom en pandemi
med diverse restriktioner, är styrelsen mycket nöjda med året som helhet och de förbättringsarbeten
och event som genomförts. Nedan kommer en berättelse av verksamheten under året, kategoriserad
efter olika arbetsområden.
På det stora hela är styrelsen tillfreds med verksamhetsåret och kan konstatera att arbetet bedrivits
med god förankring i verksamhetsplanen och i enlighet med föreningens stadgar.

Föreningens interna struktur
Under verksamhetsåret lyfte styrelsen frågan kring föreningens demokratiska struktur. Föreningen
finns nu på fyra orter och växer stadigt, i år har styrelsen nått medlemsmålet som sattes upp
föregående verksamhetsmål, och överstigit det. Ett rekord för föreningen sedan kårobligatoriet
försvann och ett resultat vi är mycket stolta över. Vi har även lagt fokus på att revidera stadgar och
styrdokument.
Någon konsensus kring kursrepresentanters roll, vilka som ska vara FUM-ledamöter och huruvida
rösträtt för varje medlem vore att föredra - för att öka medlemmarnas engagemang och möjlighet till
att bedriva påverkansarbete mot föreningen - har inte nåtts under vårt verksamhetsår. Diskussionen
har lyfts på flertalet styrelsemötet samt på FUM under verksamhetsårets gång. Det är en diskussion
som förhoppningsvis fortsätter framöver.
Vi har anordnat en sektionsutbildning för alla som ska vara aktiva nästkommande verksamhetsår, där
vi avhandlade föreningens struktur, relationen till studentkåren och universitetet, föreningens ekonomi
samt olika arbetsområden. Detta för att stärka föreningens kompetens hos våra ideellt engagerade.

Föreningens ekonomi
Det ekonomiska verksamhetsåret inleddes med en överlämning, då tidigare företrädare gentemot
banken och internetanvändare ersattes. På grund av missförstånd med banken och långa
svarsväntetider blev denna process onödigt utdragen. Detta har utvärderats, och rutiner har tagits fram
för att underlätta överlämningen inför nästa verksamhetsår. De största ekonomiska händelserna i
föreningen har i vanlig ordning utgjorts av mottagningen (höst/vårtermin), inköp/försäljning av merch
och en storslagen återkomst av Medicinarbalen. Löpande under verksamhetsåret har styrelsen beviljat
några äskningar. Bland annat en för webbhotell/domän avseende medicinare.nu, en för rabatterat köp
av biljetter för medlemmar till en sittning samt en festival arrangerad av MedSex och även äskningar
som rört studentinitiativ i olika former. Styrelsen har kontinuerligt återkommit till den äskningspolicy
som finns för föreningen och säkerställt att föreningens pengar varit till nytta för dess medlemmar.
Styrelsen har genomfört några budgetrevideringar under verksamhetsåret. Dessa revideringar
grundade sig i behovet av nya mailadresser, webbredigeringsverktyg och ekonomiskt stöd till
Medicinarbalen. Då en del budgetposter såsom ”lokalhyra” inte kunnat nyttjas detta verksamhetsår
ville styrelsen använda kapitalet till någonting konstruktivt. Utöver det har bokföring av ekonomiska
händelser flutit på löpande under året utan större hinder.
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Information- och Marknadsföringsutskottet
Höstterminen: Informations- och marknadsföringsutskottet grundades under vårterminen 2021 och
har under verksamhetsårets hösttermin haft sin första verksamma termin. Trots att restriktionerna
lättade en del under hösten har pandemin haft en stor inverkan på utskottets verksamhet och de flesta
evenemang har således hållits digitalt. Distansläget har, trots utmaningarna, med digitala evenemang
erbjudit en möjlighet för alla utskottets ledamöter att medverka och närvara kontinuerligt under året
oavsett studieort.
Internt arbete: Som det nystartade utskott Informations- och marknadsföringsutskottet är inleddes
höstterminen med fokus på utskottets interna struktur och kommunikation. Utskottet har etablerat
kommunikationskanaler, skapat en sektion på föreningens hemsida med information om utskottets
verksamhet samt profilbilder på utskottets ledamöter. Under höstterminen har utskottet format
arbetsordningar och haft fasta möten varannan vecka, med tillägg i form av visionsmöten och
workshops. Under de sistnämnda har utskottet fritt ”brainstorma” idéer kring hur marknadsföringen
av läkarprogrammet vid LiU kan förbättras, hur sektionens märke kan stärkas samt hur
kommunikationen mellan sektionen och dess medlemmar kan utvecklas.
Diskussioner kring interna förbättrings- och utvecklingsområden landade i behovet av en mer
lättillgänglig information och ett ökat informationsflöde. Sektionens hemsida har inte uppdaterats på
länge vilket lett till att flertalet av de plug-ins och skyddsfunktioner som används inte längre är
kompatibla med dagens teknik. Hemsidan har således kommit att bli svåranvänd och svårorienterad,
vilket är faktorer som lett till att den sällan används. Ett omfattande förbättringsarbete av hemsidan
inleddes under höstterminen och vid årets slut är vi mitt uppe i en pågående uppdatering.
Diskussioner kring hur Medicinska Föreningens märke ska stärkas mynnade ut i behovet av en
tydligare och mer professionell grafisk profil varpå en projektgrupp tillsattes och en ny grafisk profil
röstades senare igenom under ett av vårens FUM.
Externt arbete: Visionerna för det externa arbetet sammanställdes och presenterades under ett
halvtidsmöte för kommunikatör samt biträdande programansvarig, varpå några av visionerna sedan
konkretiseras och blir arbetsmål för vårterminens arbete. Den högst prioriterade visionen grundade sig
i behovet av nytt foto- och filmmaterial för marknadsföring av läkarprogrammet. Både digitalt och i
tryckt media identifierade utskottet ett behov av mer representativ, inspirerande och tilltalande fotooch filmmaterial.
Utskottet har nu även två representanter i förnyelsearbetet av läkarprogrammet, LÄK 2.0. En
representant i arbetsgruppen “Basgrupp” och en i arbetsgruppen “Tillsammans framåt”. Basgrupp
och PBL är en viktig grundsten i vår läkarutbildning och vi anser därför att det är viktigt att utskottet
har representation i både denna grupp och i marknadsföringsgruppen för att stärka programmets bild
gentemot presumtiva studenter.
Samtliga medlemmar i Informations- och marknadsföringsutskottet är nu anställda av universitetet likt
andra programs studentambassadörer. I början av höstterminen deltog utskottet därför på
kommunikations- och marknadsföringsavdelningens ambassadörsutbildning där samtliga ledamöter
närvarade. Kort därpå medverkade utskottets ledamöter också på sina första uppdrag.
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Kalasmottagningen: Kalasmottagningen är ett event för nyantagna studenter vid LiU. På grund av den
rådande pandemin kom eventet att hållas digitalt för andra året i rad, i år med Clara Henry som
programledare. Under kalasmottagningen 2021 medverkade flera av utskottets ledamöter. Inför
evenemanget hjälpte utskottet till med marknadsföring på campus US samt med att dela ut
goodiebags. Under livesändningen fanns sedan representanter från utskottet på plats både i
huvudstudion i studenthuset samt i satellitstudion på US. På båda platser informerade ledamöterna om
hur det är att läsa till läkare på LiU.
Studentsöndagar på Instagram: Studentsöndagar är ett koncept där studenter får ta över universitetets
instagramkonto under en dag för att svara på frågor om sitt program, om studentlivet och om hur det
är att läsa på LiU. Flera av utskottets ledamöter har medverkat i studentsöndagar under höstterminen.
Dessa studentsöndagar ger en fantastisk möjlighet att informera om, men även att visa upp bilder från
vardagen på campus. Alla svar delas i instagram story och ligger således kvar i 24 timmar.
Studentintervjuer: Under höstterminen har utskottet medverkat i de studentintervjuer som spelats in
för att sedan publiceras på youtube. Under dessa intervjuer svarar studenter på frågor om varför de
valde att läsa sitt program, varför de valde just LiU, hur det är att läsa med PBL mm.
SACO studentmässa: SACO studentmässa är Sveriges största mötesplats för val av eftergymnasial
utbildning. På grund av dåvarande omständigheter kom även denna mässa att hållas digitalt under
höstterminen. Under mässan medverkade samtliga av utskottets ledamöter för att livechatta med
studenter och bidra i seminarium. Linköpings Universitet använder sig även av Virtual reality
seminarium som livesänds på youtube. Även i dessa seminarier fanns ledamöter från utskottet på plats
för att svara på frågor.
Q&A på instagram: “Q&A” på universitetets instagram är tillfällen där möjligheten att fritt ställa
frågor till studenter ges till följare och alla med ett konto på instagra,. Under dessa frågestunder har
flera av utskottets ledamöter medverkat och bidragit med ett perspektiv från campus US och
läkarprogrammet.
Vårterminen: Under vårterminen har Informations- och marknadsföringsutskottet haft sin andra
verksamma termin. Pandemiläget var varierande till en början av det nya året men till vår stora glädje
kom restriktionerna att lätta i februari månad. På grund av det osäkra läget har stor del av
verksamheten och ambassadörsjobbet fortsatt att bedrivas på distans, något vi nu kommit att bli proffs
på att hantera.
Internt arbete: Utskottet har fortsatt sammanträtt på fasta möten varannan vecka, med tillägg av
extrainsatta diskussions- och planeringsmöten. Under vårterminen har utskottet arbetat med många av
de förbättringsuppdrag som planerades under höstterminen. Den under hösten pågående revideringen
av hemsidan ledde till att sektionen under vårterminen kommit att byta både webbhosting för
hemsidan samt hemsidebyggare till mer användarvänliga alternativ. Projektgruppen för den nya
grafiska profilen har jobbat hårt och under vårterminen kunde även en ny grafisk profil röstas igenom.
En omfattande revidering av hemsidan och de dokument som berörs av uppdateringen av den grafiska
profilen pågår för tillfället och kommer förhoppningsvis att lanseras till slutet av sommaren.
Under en av vårterminens sista veckor åkte även utskottet iväg på en avslutande kick-out. Då
ledamöterna i utskottet är utspridda på flertalet olika orter blev detta en möjlighet att för första gången
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under verksamhetsåret ses fysiskt. Helgen spenderades i Köpenhamn för att tillsammans utvärdera
utskottets första verksamhetsår, genomförda och pågående projekt samt lägga upp planer för framtida
vidareutveckling av utskottet.
Externt arbete: Efter föregående termins visionsmöte, som resulterade i en prioriterad lista av
visioner, har projektgrupper tillsatts för respektive prioriterad vision: Foto- och filmmaterial till
hemsidan, Helikopterflottiljen. Arbetet har bedrivits i dessa projektgrupper och sedan återkopplats till
övriga i utskottet. I projektgruppen som arbetat med foto- och filmmaterial för marknadsföring av
läkarprogrammet har fokus lagts på planering av foto- och film tillfällen samt rekrytering av modeller
till dessa tillfällen. På grund av det parallella arbetet i arbetsgruppen ”Tillsammans framåt” i
förnyelsearbetet av läkarprogrammet, LÄK 2.0. Har detta projekt till viss del saktat ned i tempo, då vi
ämnar att med bildmaterial stärka de slagord som håller på att fastställas i programmets nya ingress.
Utskottets två representanter i LÄK 2.0, varav en sitter i arbetsgruppen ”Basgrupp” och en i
arbetsgruppen ”Tillsammans framåt”, har båda jobbat på bra under terminen. I arbetsgruppen
Basgrupp uppkom önskan om en kortfilm som på ett enkelt och kreativt sätt illustrerar PBL samt hur
detta är en grund för utbildningen i läkarprogrammet. Informations- och marknadsföringsutskottet
fick sedan i uppdrag att lägga upp en plan för filmupplägg samt att skriva ett manus. Den
projektgrupp som tillsattes har gjort ett fantastiskt jobb och med utskottets fulla stöd bollat idéer och
förslag. Efter godkännande och i kommunikation med en av utskottets efterträdande ledamöter har en
plan för inspelning och illustrering lagts för sommaren. Vi räknar med att filmen kommer att vara klar
till höstterminen och publiceras på hemsidan inför höstens kommande antagning.
I arbetet av det nya intranätet för studenter har Informations- och marknadsföringsutskottet verkat
som del av en studentbaserad referensgrupp. Intranätet diskuterades på ett extrainsatt utskottsmöte
varpå synpunkter och förbättringspunkter sammanställdes och vidarebefordrades till ansvarig. Vi
inväntar med spänning det resulterande nya intranätet.
I arbetet med att etablera en kontakt med Helikopterflottiljen och för att införa studentrekryterande
informativa besök från läkarprogrammet har ledamöter i utskottet letat fram en kontakt och formulerat
ett introduktionsmejl. All information har vidarebefordrats till en av utskottets efterträdande
ledamöter som vid tillträdande kommer att påbörja en kontakt.
Samtliga ledamöter har fortsatt jobbat på som studentambassadörer under anställning av universitetet
och deltagit i alla stora studentrekryterande evenemang.
SACO studentmässa: Även denna termin kom SACO studentmässa att hållas digitalt. Under mässan
medverkade utskottets ledamöter för att livechatta med presumtiva studenter, samt svara på frågor och
leda seminarium. Ytterliggare så använder sig Linköpings Universitet av Virtual reality seminarium
som livesänds på youtube och även i dessa seminarium fanns ledamöter från utskottet på plats för att
svara på frågor.
Öppet hus: Under vårterminen har Linköpings Universitet hållit digitala öppet hus från respektive
campus. Under öppet hus som hölls från Valla medverkade utskottets ledamöter på likande sätt som
vid SACO genom att livechatta med studenter samt medverka i interaktiva Virutal reality seminarium.
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Det var väldigt många som besökte detta digitala öppet hus och antalet frågor som berörde
läkarprogrammet var väldigt många.
Under öppet hus som hölls från Campus US hade vi i utskottet än dess större roll. Inför detta öppet
hus hjälpte utskottet till att rekrytera en mindre studentgrupp som fanns på plats på campus under det
digitala eventet för att i livesändning svara på frågor och visa lokalerna. Även detta öppna hus var
väldigt uppskattat och att studenterna fanns på plats satte pricken över i’et.
Under vårterminen har Informations- och marknadsföringsutskottets efterträdande ordförande samt
ledamöter valts in och det kunde inte ha blivit än bättre grupp av studenter. Det är med glädje som vi
lämnar över våra pågående projekt, tankar, drömmar och idéer till det nya utskottet som sprudlar av
kreativitet och energi.

LiMUR
Under verksamhetsåret 21/22 har i LiMUR främst arbetat med frågor som berör återgången till
campusundervisning och undervisningen på de kliniska terminerna i form av föreläsningar. Samtidigt
har bevakning av det 6-åriga läkarprogrammet, som startade HT21, bedrivits och som under det detta
verksamhetsår tagit sig genom de två första terminerna.
De synpunkter som har dykt upp gällande de valbara momenten under termin 10, exempelvis att
momentet är för långt, kan idag inte tillmötesgås på grund av logistiska skäl. Avseende antalet och
variationen av valbara placeringar strävar programmet redan ständigt för att utöka utbudet av möjliga
kliniska placeringar.
Återgången från hybrid-/distansläge till normalläge under VT22 har generellt gått smidigt på de
prekliniska terminerna medan det på de kliniska terminerna har uppstått mycket diskussioner kring
den nya undervisningsformen. Konceptet innebär zoom-föreläsningar som sänds via IKT-salar med
föreläsaren som undervisar från ett streamingrum. Ansvaret för tekniken faller på IKTambassadörerna i respektive studieort och termin.
Detta har mötts av logistiska svårigheter då tanken är att IKT-salar ska vara bokade till varje
föreläsning, men så har inte alltid varit fallet på vissa terminer, mer specifikt K10 under VT22. Utöver
detta har det även varit problem med interaktionen mellan studenter och föreläsare med denna
undervisningsform och LiMUR kommer fortsätta bevaka och utvärdera modellen. Från studenthåll
har det varit delade meningar kring kvaliteten på denna undervisningsform och det har varit
varierande hur många studenter som faktiskt närvarar på plats i IKT-salarna där föreläsningarna sänds
via zoom.
LiMUR har framfört önskemål om att pröva modellen med IKT-föreläsningar med fysiska föreläsare
på plats, för att sedan kunna utvärdera och jämföra de två undervisningsformerna. Hittills har LiMUR
inte fått gehör från programmet på denna punkt.
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LiMUR anser att glädjen i att vara föreläsare riskerar att minska då många föreläsare föredrar att
närvara fysiskt i en föreläsningssal. LiMUR hoppas att utbildningen både får rekrytera nya och
behålla pedagogiska och passionerade föreläsare.
Bevakningen av det sexåriga läkarprogrammet har flutit på fint. Enskilda teman och
utbildningsmoment har utvärderats av temagrupps- och kursrepresentanter. Termin två har skalats av
något jämfört med tidigare curriculum och bör utvärderas av nästa generation LiMUR.
En ny mall för kursbokslut, vars syfte är att standardisera den mest relevanta informationen, har tagits
fram i samråd med LiMUR. Detta är ett viktigt verktyg för att på ett långsiktigt och hållbart sätt kunna
öka motiveringen hos studenter till att utvärdera genom att ge dem återkoppling på vilka förändringar
som faktiskt sker till följd av studenters åsikter och utvärderingar. LiMUR har tillsammans med
programmet utformat en mall för vad som är mest centralt att ha med på upprop. Dokumentet är i
skrivande stund ute på remiss hos de olika kursledningarna och det som LiMUR hoppas lägga till är
att presentera de ändringar som skett från föregående termin skall tas med vid uppropet.
Från och med hösttermin 2022 kommer antalet temagruppsrepresentanter begränsas till två
representanter från prekliniska och kliniska terminerna på grund av ett PM som begränsar antalet
medlemmar i temagrupper till 8-10 personer. Detta inkluderar även studentrepresentanter. Av de fyra
representanterna kommer två att vara ordinarie och två suppleanter. Nuvarande
temagruppsrepresentanter har informerats om detta, och kommer att få bestämma själva vem som blir
ordinarie respektive suppleant.
Detta är det första verksamhetsåret där klin-KRaM är uppdelat i lokala studieortsmöten. Detta nya
system har inneburit att klin-kursrepresentantansvarig håller i Linköpings klin-KRaM:s medan
utbildningsansvarig i respektive styrelseutskott ansvarar för respektive orts lokala KRaM. Detta har
fungerat väl enligt klin-kursansvarig, utbildningsansvariga och kursrepresentanterna. En naturlig
progression i och med detta system är att lokala Klin-KRaM:s i första hand är till för lokala frågor
som rör specifikt den givna studieorten. Detta i kontrast till Stor-KRaM där frågor som rör hela kursen
i första hand tas fram.
Efter revisionen av mallen för fältstudier har ett flertal synpunkter dykt upp från studenterna på de
decentraliserade terminerna. De största synpunkterna handlar om att fältstudiearbetet tycks ta för lång
tid (20 h) samt att det är svårt att hålla det nu mer komplicerade arbetet under gränsen för antalet
sidor. Tema VF är underrättade avseende denna feedback, men ännu finns inga bestämmelser för
förändring.
Under VT22 har LiMUR och utbildningsansvariga tillsammans bildat ett nytt rekryteringssystem där
klin-kursrepresentanter fördelas till MF-FUM:s och Stor-KRaM.

Arbetsmiljö
Under verksamhetsåret har arbetsmiljöansvarig arbetat för att förbättra studenternas psykiska såväl
som fysiska arbetsmiljö med hjälp av Consensus arbetsmiljöansvariga samt arbetsmiljöansvariga ute
på orterna.
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Arbetsmiljöansvarig fungerar som en stöd- och kontaktperson för studenter från olika terminer som
antingen behöver samtalsstöd av olika former eller hjälp på andra sätt. Inför terminsstart lämnades
kontaktuppgifter ut till arbetsmiljöansvariga och alla klasser informerades om att arbetsmiljöansvariga
har tystnadsplikt.
Verksamhetsåret började med att etablera kontakt med våra studievägledare för att skapa en
kommunikation för framtida samarbeten. Vi mejlade även ut tips inför kurs 6, som getts från tidigare
K10 och K11, så att K6:orna ska känna sig lite tryggare inför deras första praktik. Vi deltog på en
sektionsutbildning med resten av styrelsen och arbetsmiljöansvarig deltog i en AMO-utbildning för att
få en inblick i hur det är att vara arbetsmiljöombud, vilka skyldigheter och rättigheter man har.
Arbetsmiljöansvarig medverkande på en workshop om mentorsprogrammet där det diskuterade ifall
detta program bör tas upp igen. Har även tillsammans med arbetsmiljöombud på Medfak spelat in
filmer på sociala medier för att uppmuntra studenter till att felanmäla saker på universitet.
AMO har tillsammans med LiMUR fått ihop en studiegrupp med mer ämnesmässigt stöd för studenter
med omtenta som hölls av klinfysamanuenser. Planen är förhoppningsvis att fortsätta bedriva detta
om efterfrågan kvarstår och rekrytera fler amanuenskårer.
Under terminens gång har AMO-råd ägt rum och under ett av dessa möten var Mathilda Strömberg
med för att få våra tankar kring en stor enkät, studentundersökningen, som skickas ut till studenterna.
Vårt fokus var främst att det skulle finnas frågor som ger en indikation på studenternas välmående.
Utöver detta har AMO även deltagit på Klin- och Preklin KRaM där det mesta av arbetsmiljöfrågor
dyker upp och kontinuerligt drivit frågor från kurserna gentemot rätt person på universitetet.
Medverkade även i studentsamverkansgruppens möten där vi har lyfte frågor från sektionerna till
institutionen t.ex. jämnare tenta-perioder mellan terminerna och problematik med valbar moment för
K10 Jönköping.
Ett annat stort projekt under vårterminen var att anordna AMO-veckan tillsammans med andra
arbetsmiljöombud på universitetet. Under verksamhetsåret har styrelsen även delat ut ett
Arbetsmiljöstipendium till en student som arbetat extra hårt för att främja en god arbetsmiljö.

Studiesocialt
För att kicka igång MF:s studiesociala verksamhet anordnade vi en grillkväll i TF där vi bjöd på korv
med bröd, läsk och snacks och spelade kubb och brännboll. Runt 50-talet studenter dök upp och vi
hade jättetrevligt! I övrigt handlade första halvan av höstterminen mycket om planering av
studiesociala event för verksamhetsåret.
Projektgrupper för större event som medicinarbalen och decentraliseringskampen tillsattes tidigt på
hösten och assisterades i uppstarten av arbetet. Under sektionsveckan anordnade vi MF Bio i
Hasselquistsalen där vi bjöd på pizza, läsk och snacks och såg filmen “IT”. Även här var deltagandet
stort och närmare 60 studenter var med. I ett försök att engagera fler studenter i den studiesociala
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verksamheten startades facebookgruppen “Läk på LiU - Studiesocialt Samarbete”. Ett stort gäng
intresserade gick med i gruppen men tyvärr var kommunikationen där svårstartad. I samband med
musikhjälpen deltog vi i samarbetet med de andra sektionerna på MedFak och anordnade en
lunchtävling och en spelkväll på US.
Som en del av Consensus studiesociala utskott deltog Studiesocialt ansvarig och Mottagningsansvarig
på regelbundna möten och i planerandet av event. Tillsammans med studiesocialt ansvariga från
Consensus och andra program på MedFak anordnades MedFak–sittningen i mars.
En vecka senare gick den första upplagan av Decentraliseringskampen av stapeln. Det är ett event där
läkarstudenterna får möjlighet att återse sina vänner som nu flyttat till de andra studieorterna. Denna
gång genomfördes eventet i Linköping och tanken är att man på de olika studieorterna ska turas om att
anordna eventet, varje eller varannan termin. Näst på tur är Jönköping. Decentraliseringskampen
utgörs av en idrottstävling, denna gång bestående av fem olika grenar, och helgen avslutas med fest
tillsammans, denna gång en barrunda med avslut på KKs dansgolv. Priset för idrottstävlingen är Erik
Söderlunds pokal, en vandringspokal i Erik Söderlunds minne. Eventet har planerats ett par terminer
tidigare men behövde då ställas in på grund av Coronapandemin.
I april anordnades en tacksittning för alla som varit aktiva inom sektionen under verksamhetsåret. En
klädbytardag anordnades på initiativ av en grupp läkarstudenter. MF stöttade i planeringen och hjälpte
till med logistik och PR. Ett jätteroligt initiativ som lockade många andra studenter.
I maj var det slutligen dags för den rekordstora Medicinarbalen som denna gång flyttade utanför
Linköping och hölls på Vadstena slott. Det var ståtligt, storslaget och mycket lyckat! Under hela
verksamhetsåret hölls kontinuerlig kontakt med MedSex för samarbeten och stöttning i deras arbete.

Mottagningen
Mottagningen har under detta verksamhetsår, likt förra, påverkas avsevärt av den pågående pandemin.
Mottagningen under hösten 21 planerades så att dåvarande restriktioner respekterades och
smittspridning kunde på så sätt förhindras. Detta gjordes genom begränsad storlek på grupper och
begränsad kontakt med yttre aktörer.
Inför våren 22 planerades en mottagning med utökade möjligheter till socialisering och minskade
restriktioner. Ursprungsplanen kom dock att revideras på grund av nya utökade restriktioner. Dessa
många anpassningar och omplaneringar utfördes med stor hjälp från Studiesocialt ansvarig med
mottagningsansvarig i Consensus. Även de olika mottagnings-aktörerna bidrog med mycket hjälp och
positiv inställning trots dessa svåra tider. Föreningen är väldigt nöjda och tacksamma för samarbetet
med främst Studiesocialt ansvarig med mottagningsansvarig, men även med aktörerna. Trots det
gångna årets många motgångar har våra arrangörer jobbat hårt och gett oss två bra genomförda
mottagningar. Vi är mycket nöjda från föreningens håll, och vi har fått mycket bra feedback från både
arrangörer, consensus samt de nya studenterna. Vi tar även med oss många nya lärdomar kring
digitala lösningar och nya traditioner som kan komma att hållas vid liv.
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Under höstterminen har även mycket utvärderings- samt revideringsarbete utförts. Däribland
invalsprocessen för vissa aktörsgrupper, samt samarbetet internt mellan de olika aktörsgrupperna.
Även samarbetet och kommunikationen med Mottagningsansvariga har utvärderats och förbättrats.
Under vårterminen har aktörerna tillsammans jobbat med planerandet av nästkommande mottagning
ht22. Detta arbete har gått väldigt bra och vi har jobbat för att återvända till en “vanlig” mottagning
utan restriktioner. Utvärderingar av många nya aktiviteter som uppstått under pandemiåren har utförts
och lagt grunden för beslut om att behålla vissa aktiviteter och skapa nya traditioner.

Näringsliv
Under hösten har näringslivsutskottet fokuserat på att bibehålla kontakten med MF:s sponsorer och
genomföra merch-försäljningarna. För första gången på länge kunde rock- och merch-försäljningen
för T1 att genomföras på plats på US. Resterande del av försäljningen har under året genomförts
digitalt så att alla medlemmar på alla orter ska ha samma möjlighet att köpa MF:s merch.
Under våren har produkterna i MF:s shop reviderats. De produkter som generellt inte uppskattas av
studenterna har tagits bort så att MF ska kunna erbjuda snygga produkter med så god kvalitet som
möjligt.
Förra verksamhetsårets styrelse genomförde en försäljning av suturkit som var mycket uppskattad. På
studenternas önskemål genomfördes även en sådan försäljning under våren.
Under året har det förts en kontinuerlig dialog med Medicinska Föreningens sponsor Dedicare kring
hur samarbetet skulle genomföras under pandemin och senare när restriktionerna togs bort. Under
hösten kunde en föreläsning hållas på distans. Den var öppen för alla föreningens medlemmar och
innehöll information kring hur man ska gå till väga om man vill sommarjobba i Norge. Under våren
fortsatte samarbetet med Dedicare. I februari genomfördes ett samarbete över instagram och Dedicare
besökte Linköping i april. Besöket och samarbetet var mycket lyckade. Medlemmarna uppskattade
den information som Dedicare kunde bidra med kring sommarjobb i Norge och Dedicare var själva
glada över att äntligen få komma till Linköping.

Styrelsens övriga engagemang
Under året 21/22 har mycket av fokuset för styrelsens övriga ledamöter, utöver mer traditionella
saker, legat på att revidera samt förbättra föreningens digitala kommunikation och infrastruktur. Detta
har innefattat att avsluta det tidigare kontraktet för E-mailhosting och webbhosting samt teckna nya
kontrakt hos andra tjänster för både E-post och hemsida, då hos tjänster som är både hållbara och
användarvänliga för framtida styrelser och sektionsaktiva. Detta tog lite längre tid än förväntat men
slog igenom under vårterminen, efter MF fullmäktige i mars, med direkt framgång främst för den
digitala kommunikationen.
Förändringsarbetet för hemsidan blev ett större projekt som påbörjades i samarbete med IMU, men
förväntas inte bli färdigt under regi av styrelsen 21/22. Hemsidan behöver byggas om från grunden
och projektet lämnas över som uppdrag till kommande år för sektionen.
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Andra idéer och projekt som var på bordet, som MF-kryssning och traditionellt CARMA-arbete,
kunde inte genomföras enligt visioner till följd av pandemin och förändringar i restriktioner under
årets gång.
I enlighet med MF:s tradition firades K11:as sista föreläsning genom att MF bjöd klassen på bubbel
och tilltugg i direkt anslutning till själva föreläsningen, där flertalet föreläsare kunde hålla tal för den
avgående klassen. Detta gjordes både under våren och hösten. Under hösten anordnades ett
gemensamt firande för alla studenter i termin 11 i Linköping. Vårens firande delades däremot upp i de
olika regionaliserade orterna på studenternas önskemål. Detta uppdelade firande kunde genomföras
tack vare styrelseutskotten i respektive regionaliserade ort. Styrelsen i Linköping arrangerade ett
firande för enbart studenterna i Linköping och Norrköping under våren.
Under både höst och vår har MF engagerat sig i K11:as examensfirande och ordnat MF
examensdiplom till samtliga avgående studenter.
Under våren har MF anordnat en en medlemsvecka med fokus på att genomföra aktiviteter som på
olika sätt gynnar/uppmärksammar våra medlemmar. Ledamöterna ansvarade bland annat för att
organisera en lunchföreläsning i samarbete med läkare utan gränser. Det bjöds även på lunch för
samtliga MF medlemmar. Eventet hade i syfte att rekrytera nya medlemmar samt ge tillbaka till
existerande medlemmar.
Under verksamhetsåret har ledamöter även ansvarat för anordning av lunch och lokal för flera
aktiviteter, bland annat i samband med besök från våra sponsorer.

