Dagordning
Styrelsemöte 2
Medicinska Föreningen Lund-Malmö
11 September 17.00
Falck-Hillarpsalen. BMC Lund

Diskussion

                                              _

11.

Konkretisering av verksamhetsplanen

Bilaga 4

12.

________________________________________________________________

ÖL-dagen utvärdering

Bilaga 5

13.

Utvärdering av JämU

Bilaga 6

Formalia

14.

Toddyfesten

Bilaga 7

15.

Sandblomdagen

Bilaga 8

1.

OFMÖ

2.

Mötets behöriga utlysande

3.

Fastställande av dagordningen

4.

Adjungeringar

5.

Val av justeringsperson

6.

Föregående mötesprotokoll

Bilaga 1-2

16. Karnevalen 2018

Bilaga 9

17. Åsiktsprogrammet

Bilaga 10

18. Kårstatusansökan

Bilaga 11

19. Sponsorer

Bilaga 12

20. MF-produkter

Bilaga 13

21. Sonden

Bilaga 14

Till slut

Rapporter

22.

Övrigt

7.

Incheckning

23.

OFMA

8.

Styrelserapporter (muntligen, högst 5 minuter var)

24.

Utcheckning

Beslut
9.

Val av Studentrepresentant till IKVMs valberedning   Bilaga 2

10. Äskan från presidiet för skrivare till expen

Bilaga 3

Bilaga 2. Val av studentrepresentant till IKVMs valberedning
Föredragande: Ordförande Linnéa

Bilaga 4. Utvärdering av ÖL-dagen
Föredragande: Ordförande Linnéa

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (IKVM) ska förrätta prefektval
och inför det behövs en valberedning. Till denna valberedning har vi blivit
ombedda att hitta en studentrepresentant. Detta är ingen fast post inom MF utan
en tillfällig post och den behöver därför inte behandlas i fullmäktige. Senast
valberedningen för IKVM var aktiv var det dåvarande ordförande för MF som
representerade studenterna. Nuvarande och tidigare representanter i IKVMs
styrelse har blivit tillfrågade om att sitta på denna post, men har båda avböjt.

I fredags var det årets första ÖL-dag. Hur tyckte vi att det gick? Vad ska vi
behålla till nästa gång och vad ska vi ändra?

Styrelsen föreslås besluta
att välja Linnéa Sandström till studentrepresentant i IKVMs valberedning.

Bilaga 3. Äskan från presidiet för inköp av skrivare till expen
Föredragande: Vice ordförande Egil
Skrivaren på expen har varit dålig i flera år och är nu nära att ge upp helt. Då
presidiet även har problem med kopplingen till de stora skrivarna på BMC
samt att vi nu med vår begränsade utskriftsbudget via BMCs system inte kan
skriva ut och kopiera riktigt som vi vill föreslår presidiet att vi köper in en ny
skrivare till expen. Se bilaga 3a.

Bilaga 6. Utvärdering av JämU
Föredragande: Studenthälsoansvarig Josefine
Vårt tillfälliga utskott JämU behöver utvärderas igen under hösten. Utvärdering
och beslutsförslag behöver presenteras i FUM i tid för att eventuellt kunna välja
nya ordföranden på Val-FUM 3. Hur går vi till väga?

Bilaga 7. Toddyfesten
Föredragande: Vice ordförande Egil
Toddyfesten infaller i år på påskafton, vilket har varit en katalysator för att
komma igång med det efterlängtade arbetet med att strukturera om
Toddyfesten så att den blir roligare för alla och har bättre ekonomiska
förutsättningar. För att kunna göra lokalbokningar i tid behöver arbetet
komma igång snarast. Hur går vi till väga?

Styrelsen föreslås besluta
att godkänna äskan för inköp av skrivare till expen.

Bilaga 8. Sandblomdagen
Föredragande: Ordförande Linnéa

Bilaga 4. Konkretisering av verksamhetsplanen
Föredragande: Ordförande Linnéa

Sandblomdagen är en eftermiddag med föreläsningar på ett visst tema kopplat
till medicin och humaniora som anordnas av Kungliga fysiografiska sällskapet
i samarbete med MF. I år är temat “Möte och bemötande” och det går av
stapeln den 26/10 i aulan på sjukhuset i Lund. Sandblomdagen brukar vara
mycket välbesökt, även om majoriteten av besökarna inte brukar vara
studenter. Det vi behöver göra är att hitta 4 marskalker samt marknadsföra
Sandblomdagen så att fler studenter kommer. Hur gör vi?

Styrelsen har tillsammans gått igenom verksamhetsplanen för verksamhetsåret
2017/18 och konkretiserat målen och delat upp målen mellan sig. Ordförande
har renskrivit och sammanställt en tabell över hur många mål varje
styrelsemedlem har ansvar för. Är det något vi vill ändra innan vi skickar upp den
till FUM? Vill vi justera ansvarsfördelningen?
Se bilaga 4a-b

Bilaga 9. Karnevalen 2018
Föredragande: Ordförande Linnéa

Bilaga 13. MF-produkter
Föredragande: Vice ordförande Egil

18-20 maj 2018 är det imaginalkarneval i Lundagård. På vilket sätt ska MF
vara delaktiga i det?

Vår styrelse har höga ambitioner för försäljning av profilprodukter, kul! Jag
har ju beställt tröjor nu i mängder, men det finns ett intresse att utöka vår
arsenal. Vi bör diskutera vad som är värt att köpa in för att sälja och vilken
strategi vi bör ha för att sälja så mycket som möjligt.

Bilaga 10. Åsiktsprogrammet
Föredragande: Ordförande Linnéa
Vi ska fortsätta arbetet med att revidera åsiktsprogrammet. Hur ska vi gå
tillväga? Arbetsgruppen och FUM från förra året föreslog ett antal områden
som kan läggas till i åsiktsprogrammet under detta året, är det några av dem
som känns extra aktuella?
Bilaga 11. Kårstatusansökan
Föredragande: Ordförande Linnéa
Var tredje år söker alla kårer kårstatus. HT2018 är det dags för oss att göra
det igen. I nuläget har Corpus Medicum kårstatus. Om man vill göra någon
typ av förändring är det en lång process som ska igenom alla sektioners organ
och därför vill jag lyfta frågan redan nu så vi hinner med.
Bilaga 12. Sponsorer
Föredragande: Vice ordförande Egil
Vårt eviga gissel i denna förening är att vi har pinsamt lite sponsorer och
partners som hjälper oss. Detta vill vi åtgärda och vi behöver göra en plan för
det.

Bilaga 14. Sonden
Föredragande: Infosekreterare Sofia
FUM beslutade i våras att inte budgetera medel för att kunna trycka upp och
skicka ut Sonden i pappersformat och uppmanade istället Sonden att utveckla
en webbtidning. Hur vill vi gå vidare med detta? Hur stöttar vi
sondenredaktörerna på bästa sätt i detta?

