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Formalia 
F1. Mötets öppnande 
 
F2. Val av mötesfunktionärer: 
 

a) Mötesordförande.  
b) Mötessekreterare. 
c) Justerare. 
 
F3. Fastställande av beslutsmässigt möte 
Är 50% av styrelsen på plats? 
 
F4. Adjungeringar 
 
F5. Godkännande av dagordning 
Ska ha bifogats med styrelsekallelsen minst en vecka i förväg. 
 
F6. Anmälan av protokoll från tidigare möten 
Bilaga 1: mötesprotokollet från föregående möte (signerat). 
 

Val 
V1. Val av FuM-representant NATIONELLT 
Fullmäktige (FuM) behöver en Stockholms-representant på NH Örebro. Hen ska vara 
väl insatt i IFMSA Stockholms verksamhet och kommer representera IFMSA 
Stockholms medlemmar på FuM. FuM väljer på detta möte nästa års nationella 
styrelse!  
FuM-representanten får hela resekostnaden täckt och representerar IFMSA 
Stockholm på IFMSA-Swedens fullmäktigemöte under helgen. 
Val: en person att representera IFMSA Stockholm på nästa NH:s valmötes-FuM 
 
V2. Föreslå en valberedning LOKALT 
En valberedning tar in ansökningar och ”toppar” laget inför IFMSA Stockholms 
årsmöte i höst, där nuvarande styrelsen väljer nästa års styrelse. Det är 
rekommenderat att vi föreslår en valberedning av minst två f.d. IFMSA Stockholm- 
eller IFMSA-Sweden-aktiva som vet vad som krävs för styrelseengagemang. 
Val: att välja en valberedning på minst 2 personer att ta in ansökningar och föreslå 
en styrelse för höstens lokala årsmöte (dvs. för IFMSA Stockholm och inte IFMSA-
Sweden). 
 
V3. Årsmötes-NH i Stockholm, 15 februari-15 mars LOKALT/NATIONELLT 
IFMSA Stockholm arrangerar traditionsenligt vartannat årsmöte tillsammans med 
IFMSA Uppsala, då dessa två platser ligger bäst till geografiskt i landet. Våren 2016 
är det vår tur och det är dags att skapa en arbetsgrupp för detta. 



 

Arbetsgruppen kommer genast använda våra kontakter för att framförallt bestämma 
datum, boka lokaler (MF för möten; Skrivsalen för sovplats) och höra med eventuella 
sponsorer. 
Val: att välja minst 3 personer att ansvara för logi och sponsring.  
 
 

Diskussionspunkter 
D1. Höstplaner + medlemsrekryteringstävling! LOKALT 
Äntligen har alltså hösten kommit, och rekryteringen, PR:andet (PR som i Public 
Relations…) och minglandet med T1:or (och äldrekursare) börjar!  
Att göra: 

 Ut i klasser och berätta om pizzakvällen 15/9! 
o Stort gäng, PPT på max 4 minuter, se glada ut, ha IFMSA-merchandise 

på oss, peppa folk!’ 

 Pizzakvällen 15/9 
o Skryta, skryta, skryta om allt häftigt vi gör! Tänk om alla studenter på KI 

fick samma möjligheter som vi att resa, inspireras och traggla igenom 
lite för långa styrelsemöten när tentor egentligen pockar på ens 
uppmärksamhet? 

o Vi har bokat Gasquen+Puben (Blåslaget har aulan – kan vi kanske 
byta?) 

o Vi kör 1,5 timme, varav 15 går åt till energizers i mitten:  
 30 minuter intro om IFMSA+nationellt+resemöjligheter+utbyten,  
 15 minuter energizer,  
 45 minuter arbetsgruppstid för SCORP, SCORA, SCOPH; 
 Slutligen brukar det bli en halvtimmes pizzaätande och mingel 

efteråt! 

 Broschyren ska spridas 
o Sprida ordet, peppa, sprida på FB, taggas. 
o Sofia Lundgren – fakturerar du Ambio Helse 2000 SEK för annonsen? 

 Medlemsrekryteringstävling 
o Tar plats varje år, lokalorterna tävlar då om vilken ort som får flest 

studenter att registrera sig som medlemmar på hemsidan! Asviktigt att 
vi tar hem detta så vi kan skryta på NH! 

 Mer seriöst: underlag för bidragsansökan från både KI och 
externa sponsorer och fonder, samt gott betyg till att vi gör något 
rätt (kvantitativt mått). 

 Hur gick infopuben i fredags, förresten? 
 
D2. Ny lokalstyrelse sökes! LOKALT 
Nu har vi snart suttit ett år (!). Dags att lämna över till nya krafter eller till de av oss 
som omkandiderar till sina nuvarande poster eller söker sig annorstädes inom 
styrelsen.  
Vi beslutade på styrelsemöte i höstas att en valberedning ska föreslå en styrelse för 
verksamhetsåret 2015-16.  
Ikväll bör vi:  
1. Föreslå valberedning;  
2. Diskutera strategier för att se till att folk söker våra poster – annars kan man ej 
ansvarsfrias från sitt uppdrag – och detta inkluderar PR, sprida ordet och 
peppa/nominera efterföljare till valberedningen. 



 

 
D3. Valmöte NH i Örebro 2-4 oktober NATIONELLT 
Detta är en nationell helg (NH) där man väljer (därav ”valmöte”) nationell styrelse till 
2016 års verksamhet. Även här gäller en valberedning och ansökningar till nationella 
sker via www.ifmsa.se. Deadline är 13 september. Vi uppmanar alla intresserade att 
söka, då det är en fantastisk chans att göra skillnad nationellt, lära sig om 
organisatoriskt arbete och inspireras av häftiga IFMSA-själar. 

 Vilka åker? 

 OBS! Ni från styrelsen som åkt på tidigare NH kan ansöka hos Sofia Lundgren 
att få anmälningsavgifter återbetalda från IFMSA Stockholm. 

 
D4. FuM NATIONELLT 
Fullmäktiges (FuM) betydelse för organisationen bör ha diskuterats under punkt V1.  
 
D5. GHN – ett globalt initiativ LOKALT 
Global Health Night (GHN) den 29 oktober samlar ledande profiler inom global hälsa i 
ett panginitiativ för att inspirera och upplysa studenter om världen. Emelie Looft och 
Daniel Helldén huvudansvariga. 
 
D6. GA-rapport LOKALT/NATIONELLT 
Alltsååå – berätta ALLT, ni som var där! 
 
D7. Maama NATIONELLT 
Äntligen en del av IFMSA-Sweden, med hemsideflik och hela rubbet. 
 
D8. FINO NATIONELLT 
I höst åker vi till Bergen för att mingla, vidareutbildas och skärpa våra färdigheter 
tillsammans med IFMSA-medlemmar och aktiva från hela Norden. 
 

Avslut 
 
A1. Mötets avslutande 
Glöm inte att skriva upp vilka som deltagit idag.  
Signera gärna tidigare protokoll eller detta om färdigställt innan hemgång, så länge 
det är justerat. 
 
 
Protokollet godkänns med underskrift: 
Mötesordförande Datum: 
Mötesekreterare Datum: 
Justerare Datum: 
Justerare Datum: 
Sida 2 av 2 
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