
         M e d i c i n e r R å d e t   
     S t u d e n t e r r å d e t  p å  L æ g e v i d e n s k a b  
 
 
 
Konstituerende MR-møde onsdag d. 16. september 2009 kl. 17.00. 
 
 
1. Formalia 
Godkendelse af forrige referat: Referatet godkendes næste gang, når afsnittet om 
rækkefølgen af eksaminer er blevet læst igennem og rettet. 
Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

 
 
2. Nyt fra udvalg 
FU: Kopikonto til MR. Hvor mange kopier skal vi bruge? FU klarer det. Acuta har 
trykket en del gamle mails, PRIT tager initiativer til udbredelsen af kendskabet til MR. 
Til medlemmerne af AMEE er det vigtigt at være sikre på at man har mødedatoerne fri. 
 
3. Valg til Udvalg: 
FU: Simon, Peter, Vibeke, Tine, Nina 
VU: Nadja, Sine, Michael, Henrik, Tine, Mette Lise, David, Morten, Katrine, Lene-Marie 
SR: Ikke aktuelt 
UPU: Andreas, Mette, Eva, Line 
PRIT: Peter, Kasper, Nadja, Sine, Steen, Eva 
Årets Underviser: Nadja, Kasper, Mette 
Festudvalg: Eva, Simon, Mia 
Sikkerhedsudvalg: Tine 
Legat Udvalg: Michael, Nina 
Faglig dag udvalg: Katrine, Lene-Marie, Mette 
StudMedSam: Simon 
VAB husudvalg: Cecilie 
Rådet for klinisk institut: Steen, Vibeke, Tine, Sine, Morten 
Studienævnet: Ikke aktuelt 
Biblioteksudvalg: Andreas, Mette Lise 
 
4. Eventuelt: 
Søren: Angående rækkefølgen af biokemi og fysiologi er der kommet er nyt forslag fra 
instituttet. MR foretrækker at biokemi ligger sidst som det tidligere har været. Vi støtter 
altså hverken det nye forslag eller status quo, men ønsker i stedet at fysiologi kommer før 
biokemi og før jul, og med minimum tre uger imellem de to eksaminer.  
Søren: Til vores næste mødes skal vi have lavet udvalg til at se på den nye studieordning 
i Studienævnet. 
Line: Husk at der er mulighed for at kopiere for MR’s medlemmer, og husk at få jeres 
nøglekort registreret til medicinerhuset. 
Michael: Tjek jeres fest 



Christian: Hvordan går det med projektor og hvordan skal vi håndtere ankenævnspladser? 
Vi har fået bevilling til projektoren og Christian følger op på hvor langt i systemet den er. 
Ankenævnspladser håndteres som nu. 
 
5. Fællesspisning! 
 
 
MVH FU 


