Dagordning

Diskussion

Styrelsemöte 10
Medicinska Föreningen Lund-Malmö
12 januari, 17.00 (..)
BMC, expeditionen (möte i I1254)
____________________________________________________________
Formalia

5 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)

9.

Halvtidsdiskussion

Bilaga 1

10.

Våren 2017

Bilaga 2

11.

Hälsningsgillet VT17

Bilaga 3

12.

Novischperioden

Bilaga 4

13.

Tandem

Bilaga 5

Beslut
14.

20 min
Styrelsekonstellation 17/18

Till slut

25 min

2,5 h

Bilaga 6

15 min

15.

Övrigt

16.

OFMA

17.

Utcheckning

Bilaga 1 Halvtidsdiskussion
Föredragande: Ordförande
Halva tiden på vårt år har gått. Hur sjukt känns inte det? Herrejösses vad fort
det gått. Hur känns det för alla? Vad är ni mest nöjda med? Vad kan
förbättras? Hur har stressnivån varit?
Jag skickade ut ett formulär innan jul som vi kan utgå ifrån i denna
diskussion.
Bilaga 2 Våren 2017
Föredragande: Ordförande
Nu har vi en spännande vår framför oss. Hur ska vi tackla den på bästa sätt?
Vart ligger vi i förhållande till verksamhetsplanen? Vilka puckar ska vi
prioritera i vår? Vad har vi att se fram emot?
Vi blickar framåt mot ljusare tider! :)
De 12 prioriterade punkterna ur verksamhetsplanen finns bifogad i bilaga 2a.
Bilaga 3 Hälsningsgillet VT17
Föredragande: Ordförande
Hälsningsgillet är i vår 27 januari. Vilka kan/vill vara med och hjälpa till? Vad
vill vi ha i vår monter?
Bilaga 4 Novischperioden
Föredragande: Vice Ordförande
Nu närmar sig en ny novischperiod. 23/1 kommer novischerna. Vilka
aktiviteter vill vi vara med på?

När vi ändå är inne på novischperioden vore det bra med en återkoppling
från arbetsgruppen som jobbar med eventuell omorganisation av
novischperioden.
Bilaga 5 Tandem
Föredragande: Vice Ordförande
På nästkommande fullmäktige planerar vi att diskutera tandem och dess
utförande. Vad har vi för tankar om detta? Hur ser vi på samarbetet mellan
resterande kårsektioner inom Corpus?
MFs Tandemgeneral har blivit inbjuden till mötet.
Bilaga 6 Styrelsekonstellation 17/18
Föredragande: Ordförande
Styrelsen skall komma med en proposition till fullmäktige 5 på
styrelsekonstellation för 17/18. Hur många ska styrelsen bestå av och vilka
inriktningar skall dessa personer ha?
Ur Medicinska Föreningens stadga:
”12.2 Sammansättning
Styrelsen består av ordförande och vice ordförande samt ledamöter med specifika
ansvarsområden, definierade av fullmäktige. Det totala antalet ledamöter skall vara minst
sju och högst åtta. Styrelsen utses av fullmäktige. Styrelsekonstellationen för nästkommande
verksamhetsår ska fastställas av fullmäktige på förslag från styrelsen senast siste februari.”

