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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
9.

20 min

30 min
Val av PR-chef

Bilaga 1
paus

50 min

10.

Alkoholtillstånd Locus Medicus Lundensis

Bilaga 2

11.

Återkoppling halvårsrapporten

Bilaga 3

12.

Studenthälsa inom aktivakåren

Bilaga 4

Till slut

10 min

13.

Övrigt

14.

OFMA

15.

Utcheckning

Bilaga 1 Val av PR-chef
Föredragande: ordförande

Bilaga 3 Återkoppling halvårsrapporten
Föredragande: ordförande

Fullmäktige beslutade 2017-01-25 att instifta en tillfällig post benämnd “PRchef” i styrelsen för att täcka upp för det avhopp som gjordes från PRansvarigposten i vintras.

Fullmäktige kom med synpunkter på utskottens verksamhet utifrån
halvårsrapporten. Vi bör diskutera det som fullmäktige sa samt lägga upp en
plan på hur vi kan återkoppla feedbacken till utskotten och hjälpa de i deras
utvecklingsarbete utifrån kommentarerna.

Rickard Hammarstrand, T2 läk, har kontaktat presidiet och visat intresse för
posten som PR-chef. Rickard har tidigare pluggat ekonomi och varit del av
deras marknadsföringsutskott och vill nu se hur han kan använda sig av sin
kunskap därifrån inom MF.
Han har redan tagit fram en affisch för utlysningen av styrelseposterna, och
jobbar i nuläget på en banner. Vi har även diskuterar marknadsföringen av
aktivaposterna som kommer senare i vår.
Bilaga 2 Alkoholtillstånd Locus Medicus Lundensis
Föredragande: ordförande
Stiftelsen för Locus Medicus Lundensis har efterfrågat en analys av MF
angående MFs fasta tillstånd på Locus. Stiftelsen vill inte att MF ska ha kvar
tillståndet på fredagarna då de anser att det förstör för andra parter att ha
verksamhet i källaren. Om inte MF kommer med förslag på lösning kommer
stiftelsen besluta (har redan beslutat) att ta bort möjligheten för oss att få ha
vårt tillstånd i källaren fr.o.m 2018-01-01.
MFs fasta alkoholtillstånd är en viktig komponent i vår verksamhet och
därför bör styrelsen prioritera denna fråga just nu.

Bilaga 4 Studenthälsa inom aktivakåren
Föredragande: ordförande
Det har under åren som gått växt fram en kultur i Lund Studentliv där det
nästan är mer vanligt för studenterna att må dåligt och vara stressande än att
inte vara det. Efter att styrelsen känt av denna kultur stora delar av
höstterminen borde vi diskutera eventuell strategi för att kunna lägga en
bättre grund till våra efterträdare.
Vad kan vi göra för att förbättra situationen för de som kommer efter oss?

