Dagordning
Styrelsemöte 19
Medicinska Föreningen Lund-Malmö
29 maj, 17.00 (..)
Hemma hos Madde, Karl XI-gatan 10
____________________________________________________________
Formalia

10 min

Paus

10 min

Diskussion

50 min

12. Återkoppling FUM

Bilaga 6

13. Sammanfattning, utvärdering, tillbakablick

Bilaga 7

Till slut

1.

OFMÖ

14. Övrigt

2.

Mötets behöriga utlysande

15. OFMA

3.

Fastställande av dagordningen

16. Utcheckning

4.

Adjungeringar

5.

Val av justeringsperson

6.

Föregående mötesprotokoll

Rapporter

25 min

7. Incheckning
8.

Styrelserapporter (muntligen, högst 3 minuter var)

Beslut
9.

20 min
Skidresan

Bilaga 1

10. Äskan IDRU

Bilaga 2

11. Fyllnadsval lärarförslagsnämnden

Bilaga 3

10 min

Bilaga 1 Skidresan
Föredragande: vice ordförande

första mötet för LFN för hösten brukar ligga före första fullmäktige och
därför måste vi i styrelsen besluta om detta på dagens möte.

MF åker årligen på en skidresa till Alperna anordnat av UCPA. UCPA har
tillsammans med vice tagit fram ett förslag på skidresan 2018, se bilaga 1a.
Skidorten som föreslås är Tignes i franska alperna (uttal oklart). Tignes är
beläget i nära anslutning till Val d’isere.

Styrelsen föreslås besluta
att välja Cecilia Skoug till suppleant i Lärarförslagsnämnden för
verksamhetsåret 17/18
samt

Styrelsen föreslås besluta
att genomföra MFs skidresa v.3 2018 i skidorten Tignes anordnat av UCPA
enligt bilaga 1a.
Bilaga 2 Äskan IDRU
Föredragande: vice ordförande
IDRU vill köpa in en högtalare som de kan ha på sina större event som
IDRU-dagen på novischperioden, medicinbollen, kårmästerskapet och
novsichslakten. Den inkomna äskan finns bifogat i bilaga 2a och är utförd av
IDRU-förman electa Linnea Magnusson.
Styrelsen föreslås besluta
att bifalla äskan från IDRU till inköp av en högtalare för ca 2500 kr enligt
bilaga 2a.
Bilaga 3 Fyllnadsval lärarförslagsnämnden
Föredragande: ordförande
Ett missförstånd uppstod mellan valberedningen och sittande representanter i
Lärarförslagsnämnden (LFN) så för närvarande har vi endast en ordinarie
representant i lärarförslagsnämnden som tidigare inte suttit på posten.
Suppleantposten är vakant. Fördelaktigt är att någon av de sittande
representanterna i LFN sitter kvar även nästa år för att kunna stötta den
nytrillträdda representanten. Vanligtvis ska dessa val förrättas av FUM men

att stadfästa valet på FuM 1 HT 17.
Bilaga 4 Återkoppling FUM
Föredragande: ordförande
Vi har haft verksamhetsåret sista fullmäktigemöte. Många viktiga beslut
fattades på det mötet.
Medlemsavgiften sattes till 80 kr/student och termin.
Budgeten för 17/18 fastställdes
Verksamhetsplan för 17/18 fastställdes
Det nya Åsiktsprogrammet antagos
Årets Mäster 2017 är utsedd
En ny hedersmedlem för MF kommer att presenteras
De reviderade stadgeinstruktionerna fastslogs där tandemutskottet infördes
som ett permanent utskott och utbildningsutskottet och arbetsmiljöutskottet
fusionerade.
Den reviderade stadgan togs i första läsningen.
Viken glad känsla i kroppen det var när allt detta gick igenom, HURRA! Vi
bör diskutera fritt om detta på mötet.

Bilaga 5 Sammanfattning, utvärdering, tillbakablick
Föredragande: ordförande
Vårt år börjar verkligen lida mot sitt slut. Jag vill att vi passar på att utvärdera
året på vårt sista styrelsemöte. Jag vill också passa på att slå ett slag för
utvärderingslänken jag skickat ut till er. Fyll i den och boka in ett one-on-one
möte med mig :)

