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Bilaga 1 Medlemsavgift 17/18
Föredragande: vice ordförande
Styrelsen ska varje år lägga fram en proposition till FuM gällande
medlemsavgiften för verksamhetsåret 17/18.
De senaste åren har medlemsavgiften legat på 80 kr/termin för MFs
medlemmar.
Ekonomin har varit ett hett samtalsämne detta år, men efter att ha tittat på
möjligheter till andra intäkter utöver medlemsavgiften anser jag att det är
rimligt att sätta medlemsavgiften till 80 kr även nästa år.
Styrelsen föreslås besluta
att föreslå fullmäktige att fastställa MFs medlemsavgift till 80 kr per medlem
och termin för verksamhetsåret 17/18.

Bilaga 2 Utkast Budget 17/18
Föredragande: vice ordförande
Jag har tagit fram ett första utkast på nästa års budget som vi ska lägga fram
som förslag till fullmäktige. Den bygger i nuläget på en medlemsavgift på 80
kr per medlem och termin enligt förslaget ovan.
Utkastet till budget för verksamhetsåret 17/18 är bifogat i bilaga 2a.
Är det något ni tycker borde ändras i budgeten innan vi skickar den till
fullmäktige?

Bilaga 3 Hållbarhetsveckan
Föredragande: ordförande
15-20 maj är det Hållbarhetsveckan på LU och vi har diskuterat om vi vill
bidra till veckan genom att ordna en klädinsamling inom MF och skänka
kläderna till bättre behövande. Hur ska vi gå tillväga för att göra detta?
Bilaga 4 LMM årsfirande
Föredragande: ordförande
Vi bör fortsätta planeringen av årsfirandet på Locus Medicus Malmoensis 27
april.
Vi har bestämt att anordna en lunchföreläsning och samtidigt bjuda på lunch.
Efter föreläsningen anordnar vi en tipspromenad med frågor om huset.
Vad gör vi härnäst?
Bilaga 5 Rekrytering utskott
Föredragande: utbildningsansvarig
Johanna har inkommit med önskemålet att vi diskuterar hur våra utskott
rekryterar jobbare eller deltagare. Alla utskott har egna sätt, vill vi
standardisera detta för att kunna garantera bättre spridning inom föreningen?
Hur marknadsför utskotten sig?
Jag lämnar ordet fritt till Johanna.

