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Formalia
1.

OFMÖ

2.

Mötets behöriga utlysande

3.

Fastställande av dagordningen

4.

Adjungeringar

5.

Val av justeringsperson

6.

Föregående mötesprotokoll

Till slut________________________________________________________

Bilaga 1

Rapporter______________________________________________________

7.

Incheckning

8.

Styrelserapporter (muntligen, högst 5 minuter var)

Beslut_________________________________________________________
9.

Äskan från LAUR

10. Utvärdering av JämU

Bilaga 2
Bilaga 3

14.

Övrigt

15.

OFMA

16.

Utcheckning

Bilaga 2. Äskan från LAUR
Föredragande: Ordförande Linnéa

Bilaga 5. Novischperioden
Föredragande: Socialt ansvarig Björn

LAUR har inkommit med en äskan för inköp av ramar i syfte att förbättra miljön
i lunchrummet för studenterna. Se bilaga 2a.

På FUM 3 behöver vi besluta om vi ska utlysa posten som novischförman på
samma sätt som tidigare (kalenderår) eller om vi som förberedelse inför en ny
novischperiod och nya poster bara ska utlysa novischförmännen på ett halvår.
Vi behöver diskutera vad vi tycker utifrån hur långt arbetsgruppen kommit.

Styrelsen föreslås besluta
att avslå äskan från LAUR och istället uppmuntra dem att äska hos GUN som
har arbetsmiljöansvar över studenter.

Bilaga 3. Utvärdering av JämU
Föredragande: Studenthälsoansvarig Josefine
JämU instiftades som ett tillfälligt utskott i januari 2016 med syfte att jobba
med jämlikhets- och likabehandlingsfrågor både studiesocialt och
utbildningsbevakande. Arbetet utvärderades sedan hösten 2016 och FUM
beslutade att JämU fortfarande var i för stort behov av utveckling för att
instiftas som permanent utskott i MF, istället beslutade man att låta JämU
vara ett tillfälligt utskott ett år till. Under det gågna året har JämU jobbat
utifrån den utvärderingen för att utvecklas. Nu har utskottet utvärderats igen
av Studenthälsoansvarig och JämUs ordföranden. Se bilaga 3a.
Styrelsen föreslås besluta
att föreslå fullmäktige att instifta JämU som ett permanent utskott i MF
Bilaga 4.  Återkoppling från FUM
Föredragande: Ordförande Linnéa
Diskussion kring FUMs diskussioner förra veckan, beslutet kring
åsiktsprogrammet och diskussionen kring novischutvärderingen och hur vi
jobbar vidare med det.

Bilaga 6. Hemvändarhelgen
Föredragande: Ordförande Linnéa
I samband med 350-årsjubiléet anordnar LU en hemvändarhelg 20-22 okotber då
alumner är särskilt inbjudna att komma tillbaka till Lund för att delta på en
mängd olika aktiviteter. Kårerna blev i våras tillfrågade att bidra till detta genom
någon typ av aktivitet, och i MF bestämde vi oss för att ordna en alumniärtan på
Locus i Lund fredagen 20/10. Styrelsen bör diskutera hur bidrar till alumniärtan
på bästa sätt.

Bilaga 8. Prioriteringsordning
Föredragande: Ordförande Linnéa
Enligt vår konkretiserade verksamhetsplan ska vi ta fram en prioriteringsordning
för vårt arbete för att ha som stöd i stressiga perioder. Nu när vi varit igång på
riktigt i lite drygt en månad börjar det bli dags att skissa på en sådan! Hur vill vi gå
tillväga?

