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I. Mötesformalia
1. Mötesordförande Josefin Holmgren förklarade mötet öppnat 18:05.
2. Närvarolista upprättades enligt ovan.
3. Till justeringsperson valdes Matilda Johnsson Sjöström.
4. Föregående mötesprotokoll från StorMUR 1 finns justerat och upplagt på hemsidan
men ännu inte i pärmen.
5. Dagordningen fastslogs utan tillägg.
6. Meddelanden:
Kursplaner: Utbildningsansvarige har fått utkasten för de nya kursplanerna för klin och
preklin. Angående preklin kommer frågan om huruvida det är rimligt att T1:or ska få åka
till Malmö för ett grupparbete under grundkursen. Styrelsen svarar att det inte utgör ett
problem och att det är bra att T1 får en inblick i hur utbildningen ser ut i Malmö. Styrelsen
får en kort uppdatering av utbildningsansvarige om hur det går med kursplanen för
resterande del av T1.
Examinationskommittén: Det har inkommit frågor från examinationskommittén om
följande: (1) Borde det finnas en lämplighetsbedömning och hur ska man testa detta?
Styrelsen menar att det redan står i målen att detta ska bedömas. Styrelsen överväger att ta
med sig frågan till StorMUR för att få mer input. (2) Vad ska man göra åt att studenter
uppför sig illa vid examinationstillfällen? Styrelsen uppmuntrar att ett sådant beteende ska
ge påföljder och att det ska följas upp. (3) Hur ska examinationskommittén marknadsföra
sig? Styrelsen tycker att det är jättebra att de vill marknadsföra sig och önskar att fler
studenter får information om hur tentor rättas och hur gränser för godkänt sätts.
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Arbetsgruppen för nya utbildningsplanen: Alla remissvar har gåtts igenom och
arbetsgruppen verkar angelägen om ta till sig studenternas synpunkter.

II. Rapporter
7. CRC Husstyrelse
CRC ska renoveras. De planerar att öka antalet studieplatser och antalet matplatser. Eftersom
att det finns en stöldrisk ska de ha en ny kampanj där de informerar om när man får vistas där
och om att man inte får släppa in andra mm.
8. JämU
JämU har haft en föreläsning om flyktingars rätt till vård.
9. Cormärkning
MUR har fått in nomineringar till COR-märkningen.

III. Diskussioner och beslut
10. Punkter till StorMUR
Styrelsen överväger följande punkter
• Val av SSO
• Studentinformatörer för kursortsval
• Administratörsnätverket
• Peter och Christer kommer
• Terminssamtal
• Utvärdering av PU och lämplighetsbedömningar
11. Frågor till OMSiS
Styrelsen har skickat frågor till OMSiS-mötet i Uppsala dels om hur olika studieorter
utvärderar sitt jämställhetsarbete men också om huruvida katastrofmedicin borde få ett större
utrymme i läkarprogrammet.
Ett möte inför OMSiS planeras in till den 28/11 klockan 18:00 om det skulle behövas.
12. Cormärkning
Styrelsen läste nomineringarna och hade en omröstning för att utse mottagaren av utmärkelsen.
Resultatet lyder att Magnus Wahlvist fick cormärkningen HT17.
13. JämU-enkät
JämU vill veta vad de olika terminerna tycker om utbildningens jämställdhetsarbete. De vill att
MUR särskilt ska utforma en enkät som ska kolla vad studenterna i de sena terminerna tycker.
Styrelsen diskuterar enkäten och vad den bör innehålla. Resultatet ska skickas till JämU.
14. Övriga frågor
Inga övriga frågor har inkommit.
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15. Utvärdering av mötet
Styrelsen utvärderar mötet.
16. Ordförande förklarar mötet avslutat 21:15

—————————————————
Ordförande Josefin Holmgren

——————————————————
Sekreterare Antonio Fernandez

—————————————————
Justeringsperson Matilda Johnsson Sjöström
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