Dagordning

Styrelsemöte 8
Medicinska Föreningen Lund-Malmö
1 december, 17.00 (..)
På expen, BMC

Diskussion

____________________________________________________________
Formalia
1.

OFMÖ

2.

Mötets behöriga utlysande

3.

Fastställande av dagordningen

4.

Adjungeringar

5.

Val av justeringsperson

6.

Föregående mötesprotokoll

Incheckning

8.

Styrelserapporter (muntligen, högst 3 minuter var)

Beslut__________________________
9.

Krishanteringsplan

10.

Novischperioden

Bilaga 2

11.

Stadgeinstruktionsrevidering

Bilaga 3

12.

Uppföljning fullmäktige 2.0

Bilaga 4

Till slut________________________

Rapporter
7.

_____

Bilaga 1

13.

Övrigt

14.

OFMA

15.

Utcheckning

Bilaga 1 Krishanteringsplan
Föredragande: Ordförande

om stadgeinstruktionerna berörde en punkt gällande när bokslut och
verksamhetsberättelse senast skall vara klart kommande verksamhetsår.

Presidiet har fortsatt arbetet med krishanteringsplanen och har utformat en
inledande text som de uppmanades att göra på STYM6. Förslaget på
krishanteringsplan finns i bilaga 1a.

Styrelsen bör även fundera över när på höstterminen som FuM-valen inför
vårterminen ska förrättas.
Bilaga 3a: Förslag reviderad stadgeinstruktioner återremitterad

Styrelsen föreslås besluta
att fastslå krishanteringsplanen för Medicinska Föreningen Lund-Malmö
enligt bilaga 1a.
Bilaga 2 Novischperioden
Föredragande: Vice Ordförande
Organisationen kring novischperioden behöver ses över ordentligt. Styrelsen
uppdragades av FuM att lägga fram ett underlag som bearbetades fram
2013/14. Styrelsen 16/17 bör se över dessa föreslagna förändringar och se
om ytterligare tillägg vill göras. Tänk ut förslag på hur strukturen kan se ut.
Vilka poster skall väljas av fullmäktige? Vilka ska betala för novischperioden?
Ligger novischperioden rätt i tiden de två första veckorna på terminen?
osv.osv.
Bilaga 2a Förslag på omorganisation av novischperioden 2013/14.
Bilaga 3 Stadgeinstrutionsrevidering
Föredragande: Ordförande
Fullmäktige beslöt att återremittera stadgeinstruktionerna till styrelsen för
bearbetning enligt diskussion på fullmäktigemötet (Kajsa, Madde och Sandra
har anteckningar) samt med åsikter från fullmäktigeledamöter mailledes.
Styrelsen uppmandes även att lägga fram ett förslag om förändring av
årsredovisningsstrukturerna. Vad detta innebär är att det skulle vara av fördel

Hur vill styrelsen gå tillväga för att bearbeta stadgeinstruktionerna?
Bilaga 4 Uppföljning Fullmäktige
Föredragande: Ordförande
Följande punkter(utöver det som redan behandlats) togs upp på fullmäktige
som styrelsen bör bearbeta detta år:
● Långsiktig plan för förbättring av årsredovisningen, ex:
Arvoderingsavtal för presidiet
● Valnämndens arbete
● Toddydagsutskottet

