Protokoll Saco-S föreningen vid Karolinska Institutets årsmöte
Tid:

måndag den 18 maj 2020, kl 16:30-17:00

Plats:

via Zoom (pga Covid-19)

1. Mötet ansågs behörigt utlyst då kallelsen gått ut mer än tre veckor innan årsmötet. 17
röstberättigade medlemmar deltog, varav 1 medlem inte deltog vid punkt 1-2.
2. Torkel Falkenberg utsågs till mötesordförande.
3. Cecilia Martinsson Björkdahl utsågs till mötessekreterare.
4. Anna Dahlerus och Helin Norberg utsågs till justerare.
5. Torkel Falkenberg sammanfattade styrelsens verksamhetsberättelse (som skickats ut i sin helhet
till medlemmarna i samband med kallelsen till årsmötet) och öppnade upp för frågor och
diskussion. Anna Dahlerus lyfte att det utöver programansvariga institutioner finns 2
programnämnder med ansvar för de 4 av Kl:s utblldningsprogram på grundnivå och avancerad
nivå som inte har en institutionell hemvist (läkarprogrammet, kandidat- och masterprogrammen
i biomedicin samt masterprogrammet i molekylära tekniker i livsvetenskaperna) - under
"Arbetsmiljö och jämställdhet" anges felaktigt "två program" istället för "två programnämnder".
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och den kan läggas till handlingarna.
6. Saco-s föreningen har ingen budget och årsmötet godkände styrelsen ansvarsfrihet.
7. Inget fyllnadsval till styrelsen vid detta årsmöte - punkten utgår.
8. Inget fyllnadsval till valberedningen vid detta årsmöte - punkten utgår.
9. Diskussion fördes kring möjligheter för digitala årsmöten, då förändringar här kräver att
stadgarna revideras. Helin Norberg berättade om SSMF (Svenska Sällskapet för Medicinsk
Forskning) som först lät medlemmarna skicka in ett skriftligt signerat intygande om att de är
medlemmar och vill delta vid årsmötet, sedan gick mötesinbjudan samt röstkort ut enbart till de
som skickat in ett intygande. Bra exempel att ha med i kommande diskussioner. Det pågår även
arbete inom Saco för att se om det går att få fram gemensamma lösningar för just digitala möten
och omröstningar. Styrelsen kommer bevaka arbetet och om möjligt så kommer det ett förslag
på reviderade stadgar vid nästa årsmöte.

