Dagordning

Diskussion

Styrelsemöte 13
Medicinska Föreningen Lund-Malmö
20 februari, 17.00 (..)
Hemma hos inspektor Bitte
____________________________________________________________
Formalia

10 min

14.

Översättning av styrdokument till engelska

Bilaga 6

15.

Infosekreterare är borta

Bilaga 7

16.

Novischutvärderingen

Bilaga 8

Till slut

10 min

1.

OFMÖ

17.

Övrigt

2.

Mötets behöriga utlysande

18.

OFMA

3.

Fastställande av dagordningen

19.

Utcheckning

4.

Adjungeringar

5.

Val av justeringsperson

6.

Föregående mötesprotokoll

Rapporter

20 min

7.

Incheckning

8.

Styrelserapporter (muntligen, högst 3 minuter var)

Beslut

30 min (paus) + 30 min

9.

Äskan Biomedicin - inspirationskväll

Bilaga 1

10.

Motion: KirU

Bilaga 2

11.

Motion: KirU

Bilaga 3

12.

Stig Radners resestipendium

Bilaga 4

13.

MF-superior

Bilaga 5

50 min

Bilaga 1 Äskan Biomedicin- inspirationskväll
Föredragande: ordförande

Styrelsen föreslås besluta
att godkänna utlysningen av ett stipendium för fortbildning inom kirurgi för
MF:s medlemmar enligt bilaga 3a.

På styrelsemöte 12 diskuterades en äska från biomedicinprogrammet
angående en inspirationskväll för studenterna på programmet. Styrelsen
beslöt då att mer underlag krävs för att kunna fatta beslutet om äskan.

Bilaga 4 Stig Radners resestipendium
Föredragande: socialt ansvarig

De ansvariga studenterna har nu skickat in ett mer detaljerat underlag som
finns bifogat i bilaga 1a.

Bilaga 2 Motion KirU
Föredragande: ordförande
Kirurgiska utskottet har inkommit med två motioner (se även bilaga 3). Den
första motionen gäller en äska angående inköp av en ipad till utskottet. Äskan
finns bifogad i bilaga 2a.
Styrelsen föreslås besluta
att bevilja 2490kr för inköp av en (1) surfplatta av modell Samsung Galaxy
Tab A 10.1” att utnyttja i utbildningssyfte och pilotprojekt så som beskrivits i
bilaga 2a.

Beslut avseende vem som ska föreslås till Läkaresällskapet i Lund som årets
Stig Radner-stipendiat. Handlingar delas ut på mötet.
Bilaga 5 MF superior
Föredragande: socialt ansvarig
Beslut avseende vem som ska föreslås till Stiftelsen Locus Medicus Lundensis
som årets MF Superior-stipendiat. Handlingar delas ut på mötet.
Bilaga 6 Översättning av styrdokument till engelska
Föredragande: infosekreterare
Bland punkterna som FUM ålade oss att prioritera i den konkretiserade
verksamhetsplanen ingår följande:
"Medicinska föreningens styrelse bör under verksamhetsåret 2016/17 undersöka vilken

Bilaga 3 Motion KirU
Föredragande: ordförande
Kirurgiska utskottets andra motion gäller instiftandet av ett stipendium för
studenter som är aktiva inom kirurgiska utskottet. Denna motion finns
bifogad i bilaga 3a.

information och vilka styrdokument som bör finnas på engelska samt se till
att de översätts."
Under senaste möte med NJOL (nämnden för jämställdhet och
likabehandling) blev Kajsa uppmärksammad på att vi kan äska pengar från
NJOL för att finansiera översättningar av styrdokument. Därför bör vi

diskutera: Vilka styrdokument bör prioriteras för översättning? Hur mycket
ska vi äska om?
Bilaga 7 Infosekreterare är borta
Föredragande: infosekreterare
Eftersom jag kommer att befinna mig i New York mellan den 24/2 och den
1/4 bör vi diskutera hur vi ska lägga upp arbetet på ett sätt som inte
överbelastar resten av styrelsen.
Bilaga 8 Novischutvärderingen
Föredragande: socialt ansvarig
Novischutvärderingen är utskickad till faddrar och novischer. På
styrelsemötet sker en presentation av novischutvärderingen samt diskussion
kring vissa utvalda punkter.

