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Bilaga 2. Äskan från Sonden
Föredragande: Ordförande Linnéa

Bilaga 5. Erbjudande om broschyrer
Föredragande: Vice ordförande Egil

Sondenredaktörerna har inkommit med en äskan för att köpa in
redigeringsprogram, se bilaga 2a.

Vi har blivit kontaktade av ett företag som erbjuder gratis broschyrer med
info om MF till nya medlemmar. De gör allt grafiskt jobb och letar sponsorer
som kan passa vår studentgrupp för att finansiera det hela. Egil har haft möte
med en representant från företaget och har fått lite exempelbroschyrer som vi
kan titta på och ta ställning till.

Styrelsen föreslås besluta
att godkänna äskan för inköp av redigeringsprogram till Sondenredaktörerna

Bilaga 3. Äskan från Corfotografen
Föredragande: Ordförande Linnéa
Corfotografen har inkommit med en äskan för att köpa in en extern fotoblixt,
se bilaga 3a.
Styrelsen föreslås besluta
att godkänna äskan för inköp extern fotoblixt till Medicinska Föreningen.

Bilaga 4. Äskan från Corpuskampen
Föredragande: Socialt ansvarig Björn
Projektet corpuskampen går framåt och har äskat pengar för inköp av
material till tävlingarna i St: Hans Backar, se bilaga 4a.
Styrelsen föreslås besluta
att godkänna äskan för inköp av material till Corpuskampen

Styrelsen föreslås besluta
att anlita JS Sverige för att framställa broschyrer om MF.
Bilaga 6. Karnevalen 2018
Föredragande: Ordförande Linnéa
FUM godkände vår proposition om ett tillfälligt karnevalsutskott och två
karnevalsamiralsposter är utlysta just nu. FUM ville att vi i styrelsen ska samla in
tävlingsbidrag från medlemmarna som vi sedan kan ge till karnivalsamiralerna när
de väl är valda. Hur vill vi gå tillväga för att göra detta?
Se bilaga 6a för information om karnevalens tävlingar.

Bilaga 7. Skidresan
Föredragande: Vice ordförande Egil
Det är dags att planera inför skidresan! Egil har gjort ett event men vi
behöver mer marknadsföring, t.ex. via hemsidan.

Bilaga 8. Toddyfesten
Föredragande: Vice ordförande Egil

Bilaga 12. Inspektor och proinspektor
Föredragande: Ordförande Linnéa

Egil har haft möte med Toddys ledning och diskuterat läget. Frågan kom också
upp i FUM och FUM var tydliga med att de inte vill se separata sittningar. I
nuläget har vi två alternativ Källarsalen i AF borgen eller Pelarsalen. Vi behöver
därför diskutera läget igen. Vi måste också diskutera hur samarbetsavtalet med
Toddyspexet ska se ut.

MF har just nu ingen inspektor, men har några olika förslag som vi ska följa
upp. I och med att FUM nu i tisdags klubbade igenom den nya stadgan har vi
även möjlighet att välja en proinspektor vilket vi också bör diskutera.

Bilaga 9. Äskningsformulär/lathund
Föredragande: OrdförandeLinnéa
Det har tidigare varit på tal att underlätta för aktiva att äska pengar från
styrelsen. Ett förslag har varit ett formulär att fylla i, ett annat förslag är att ta
fram en lathund. Vi behöver diskutera om vi vill gå vidare med detta och i så
fall hur.
Bilaga 10. Rekrytering av aktivaposter
Föredragande: Ordförande Linnéa
30/10 börjar utlysningstiden för de aktiva poster som väljs på kalenderår och
det är viktigt att vi är på hugget och når ut ordentligt. Hur ska vi gå tillväga?
Har vi några idéer på hur vi peppar folk att söka förutom mha hemsidan,
sociala medier och särskild exptid? Vad behöver vi för PR-material?
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 13. Corbalen
Föredragande: Ordförande Linnéa
Corbalen närmar sig med stormsteg och vi har lite planerande att göra. Dels
bör vi fortsätta principdiskussionen vi aldrig avslutade kring detta, dels vill jag
ha hjälp med planerandet av installation av hedersmedlem och avtackning av
inspektor och dels borde vi planera en pysseldag för att greja ordensband.
Bilaga 14. LUS valberedning
Föredragande: Ordförande Linnéa
Varje kår ska utse en person till LUS valberedning, och det skulle egentligen
behöva ske redan denna vecka. Linnéa har flaggat för att det blir svårt, men vi
bör jobba för att välja någon så snart som möjligt.

