Dagordning
Styrelsemöte 12
Medicinska Föreningen Lund-Malmö
8 februari, 17.00 (..)
BMC, expeditionen
____________________________________________________________
Formalia

10 min

1.

OFMÖ

2.

Mötets behöriga utlysande

3.

Fastställande av dagordningen

4.

Adjungeringar

5.

Val av justeringsperson

6.

Föregående mötesprotokoll

Rapporter
7.

Incheckning

8.

Styrelserapporter (muntligen, högst 3 minuter var)

Beslut

Diskussion
12.

LUS- 150 årsfirande av studentinflytande

Bilaga 4

13.

Styrelsefilm

Bilaga 5

Till slut

20 min

30 min

9.

Aktiva/studentrep for dummies

Bilaga 1

10.

Äskan Biomedicin-forskningskväll

Bilaga 2

11.

Äskan AU och UU-kväll

Bilaga 3

30 min

10 min

14.

Övrigt

15.

OFMA

16.

Utcheckning

Bilaga 1 Aktiva/studentrep for dummies
Föredragande: Ordförande

Arbetsmiljöutskottet och Utbildningsutskottet önskar äska pengar för en
social aktivitet. Se äskan i bilaga 3a.
Bilaga 4 LUS- 150årsfirande av studentinflytande
Föredragande: Ordförande

Efter föregående styrelsemöte har ordförande gjort de förändringar som
styrelsen påpekade. Det nya dokumentet finns bifogat i bilaga 1a.

Styrelsen har blivit inbjuden till att fira 150 årsjubileet av studentinflytande vid
Lunds Universitet. 20 maj smäller det! Mer information kommer på
styrelsemötet.

Styrelsen föreslås besluta
att lägga fram dokumentet “aktiva for dummies” som diskussionspunkt till
fullmäktige 6 enligt bilaga 1a.

Bilaga 5 Styrelsefilm
Föredragande: Utbildningsansvarig

Bilaga 2 Äskan från BUR
Föredragande: Ordförande
Förra året presenterade biomedicinstudenter en önskan om att starta ett
utskott i MF med forskningsfokus. Detta bearbetades sedan om till ett projekt
som skulle resultera i forskningskvällar. Detta lades sedan på is eftersom att
initiativtagarna till projektet fick annat på sitt fat (ex. ordförandeskap i MF).
Nu är projektet igång igen och BUR önskar att äska pengar för denna kväll.
Tanken med kvällen är att bjuda in forskare, företag, fakulteten och andra
intresserade aktörer att hålla kortare föredrag till de intresserade studenterna.
Eventet kommer att äga rum den 22 mars 18-21 i GK-salen.
Äskan från BUR finns bifogad i bilaga 2a.
Den önskvärda summan från BUR är inte fastställd men de har beräknat att
det skulle kosta ungefär 3000-6000 kr.
Bilaga 3 Äskan AU/UU
Föredragande: Utbildningdansvarig

Allmän diskussion om den styrelsefilm som vi planerar att göra.

