Medicinska
Föreningen
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PROTOKOLL
StyrMUR

Typ av sammanträde
StyrMUR 4

Sammanträdesdatum
2018-02-06

Mötessekreterare
Antonio Fernandez

Justerare
Alfrida Svennung

Tid
18.00 – 21:00

Närvarande: Ida Johansson, Josefin Holmgren, Matilda Johnsson Sjöström, Antonio
Fernandez, Alfrida Svennung
Adjungerade: Tiia-Marie Sundberg, Utbildningsansvarig; Linnéa Sandström Ordförande i
MF

I. Mötesformalia
1. Mötesordförande Matilda Johnsson Sjöström förklarade mötet öppnat 18:05.
2. Närvarolista upprättades enligt ovan.
3. Till justeringsperson valdes Alfrida Svennung.
4. Föregående mötesprotokoll från StorMUR 2 finns justerat.
5. Dagordningen fastslogs utan tillägg.
6. Meddelanden
Inga meddelanden har inkommit

II. Rapporter
7. OMSiS
Matilda var på OMSiS i Göteborg. Hon redogör för mötet. Styrelsen beslutar att skicka med
OMSiS förslag till remissvar för BT och ta upp det för att godkännas på StorMUR.
8. JämU
Inga rapporter har inkommit.
9. Preklingruppen
Maria Björkqvist avgår som ordförande och ersätts av Anna Hultgård. Mötesordförande går
igenom rapporten i sin helhet.
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III. Diskussioner och beslut
10. JämU-enkät
Inget nytt har hänt med detta.
11. Tiia
Ett kursombudspris (enanderpriset) ska delas ut. MUR får i uppdrag att nominera ett
kursombud och USO beslutar om priset.
12. PBL-tider T1
Fredrik Ivars har mailat och frågat om när vi tycker att T1 ska ha sina PBL-tider. Styrelsen
anser att eftersom att arbetsbelastningen inte är alltför hög i T1 är bäst att ha PBLen mellan
måndag och fredag.
13. E-post
Styrelsen tar upp relevanta frågor i samband med en genomgång av inkommen e-post. Se
övriga frågor.
14. Diskussion med Tiia och Linnéa
Styrelsen diskuterar med MFs ordförande och utbildningsansvarig om hur styrelsen ska
prioritera och arbeta nu när det saknas ordförande.
Tiia och Linnéa informerar styrelsen om FUM-valet och att MF planerar att digitalisera
omröstningen.
15. Punkter till StorMUR
Styrelsen överväger följande punkter:
• Val av SSO
• Nattjourer
• KM5-examination
• FUM-valet (Freja Franzén informerar)
• Digitalisering (Madeleine Lehander kommer och informerar)
• Terminssamtal
• Överlämning
• BT
• Studentrepresentanter till kursortsval samt breddning och fördjupningskurser
• Info om MURs styrelseval
• Förbättring av svarsfrekvensen på kursutvärderingarna (PNL)
16. Övriga frågor
I.

Rättningen av tentan på T4: MFs utbildningsansvarig har tagit upp problemet med tentan
i T4 med PNL-beredningen. Problemet ska tas upp med examinationskommittén.
II. Dispens för spärrningar: Det är ganska många som blivit spärrade för småmoment och
som sökt dispens hos studiesociala kommittén. De har beviljat dispenser men detta gillar
inte programnämnden som inte vill att det ska finnas dispenser. Hela systemet med de som
tagit uppehåll skulle haverera om så många blev bortspärrade och få platsgaranti. Det är
viktigt att MUR och MF försvarar studenterna i frågan om den kommer upp i PNL.
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III. Omtentan i T5: Det har kommit in en ärenderapportering om att omtentan hade många
fler frågor i en viss kategori än det som varit tidigare. Styrelsen argumenterar att om
frågorna omfattas av kursmålen och om godkäntgränsen är korrekt satt så torde det inte
vara något fel med tentan.
IV. Arbetsgrupp för kursortsvalen: Studentrepresentanter sökes till en arbetsgrupp om
kursortvalen (PNLs ordförande efterfrågar). Styrelsen beslutar att utlysa möjligheten att
ingå i gruppen (via facebook).
17. Kommande möten
Nästa StorMUR är den 19/2
StyrMUR 5 fastställs till 10/4
StorMUR 4 fastställs till 25/4
18. Utvärdering av mötet
Styrelsen utvärderar mötet.

19. Ordförande förklarar mötet avslutat 21:00

—————————————————
Ordförande Matilda Johnsson Sjöström

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

—————————————————
Justeringsperson Alfrida Svennung
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