Medicinska Föreningen

Protokoll

Lund - Malmö

Styrelsemöte 10

Plats:

BMC expeditionen

Typ av samrnanträde:

Sammanträdesdatum:

Tid:

Styrelsemöte

201,6-02-02

17:30

Sekreterare:

Justetate:

I{lan Grönvall

Line Hjellström

-

21:00

Nledverkande:

Tillie Johansson, Johan Hellgren, Line Hjellström, Avalon Ernstson, Emma Svensson, I{Iara
Grönvall. Vincent Henzel

FORMALIA
s 1, OFMO

Ordförande förklarar mötet öppnat.

$ 2. Mötets behöriga utlysta

Mötet förklaras behörigt utlyst.

$ 3. Fastställande av dagordningen

till tre diskussionspunkter:
Klinisk lathund
Kursombudsfìlm
Offert intervaro

S 4.

Val av justedngspersoner

$ 5. Föregående mötesprotokoll

Lägger

Line Hjellström

Protokoll från sryrelsemöte 7 och 8 läggs till handlingarna

RAPPORTER
$

6.Incheckning

$ 7. Styrelserapporter

Alla berättar hur de mår
Emma: Har lämnat in en styrelserâpport; jobbat med
fokusfrågorna; mallat mycket med SSO:s; varit på möte
med internationella kommittén; jobbat med JAMUuppstarten; jobbat med att skriva om propositionen för

JAMU,
Lund, 2015-02-29

Mötesordftirande

Sekreterare

Justerare

Tillie Johansson

Klara Grönvall

Line H ellström

Klara: Kollat facebook; haft möte med
Sondenredaktörerna; haft möte med Vincent om att
starta ett info-Prutskott; varit med och hallt i ÖL-dagen.
Johan: har haft hälsningsgille; mvcket administration
med examensfesten; medlemsfrågor; iobbat med

bokföring; ðraglt igäng toddydagsutskottet.
Avalon: hat haft fadderutbildning.

Line: Haft utbildningsutskottsmöte; haft möte med
Johanna (À{UR-ordförande); undetsökt hur det ser ut
med omtenta till OSCE; planent för vårens möten.
Vincent: Har lag¡ upp lite grejer pä hemsidan; kollat mail;
diskuterat offerten fuänlntervaro;haft möte med I(lara.
Tillie: har jobbat jättemycket; hållt tal i domkyrkan och
universitetsaulan; LUS; OK; varit på många möten.

DISKUSSION
Vi diskuterar hut vi ska bidra i LUS #studenreplU
kamp anj för studentinflytande.
$ 9. Uppföllning av Ol-dagen, respons ftân vàra Vi diskuterar hur Ol-dagen gick och vad vi fìck respons
$ 8. I&mpanj: Studentinflytande

aktiva

hänvàra aktiva.

$ 10. Planering av våten

Vi går igenom var vi ligger i den konkretiseracle
verksamhetsplanen och vacl vi har kvar.
Line lyfter den kliniska lathunden som MUR har jobbat

$ 11. Klinisk Lathund

med, hur den fungerat och eventuell uppdatering. Fötslag
pä,

$ 12.I(ursombudsfìlm

^ttv^t^

Párdigt

Offert frânlntewaro

av mars.

Line l¡'f¡s¡ idén om att göra en kursombudsfìlm som kan
visas upp vid alla kursstarter. Förslag pâ,
varz- färdigt i
slutet av Mai.

$ 13.

i slutet

^tt

Johan betâttar om offerten vi fått frânlntervato och vi
diskuterar vilka punktet vi tvcker ät úmIiga att gàviàare

Lund, 2015-02-29

Mötesordforande
Tillie Johansson

Sekreterare

Justerare

Klara Grönvall

Line Hìellströo¡.

med mecl avseende på pris och nytta för medlemmatna..
T.ex. dikutetades övetsättningsfunktionen och tanken om
att ha ett otganisationsttäd på hemsidan.

BESLUT
$ 14. Nästa års styrelsekonstellation

Styrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att besluta att
behålla wå stycken heltidsarvoderade poster, ordförande

och vice ordförande.
Styrelsen beslutar att föteslå fullmäktige att besluta att

behålla nuvarande styrelsekonstellation (7 personer)
enligt stadgeinstruktionerna.
$ 15. Exttainsatt styrelsemöte

Beslutas att hållas den

$ 16. Askan från MUR

Styrelsen beslutar attbifafla äskan om ekonomiskt stöd

9

/2 kl 18.00.

föt prisutdelningen till Cormärkningen med hela
beloppet.

TILL SLUT
$ 17. Ovrigt

Efter förfrägan frän Toddyutskottet diskuterar vi vilka
datum vi hade kunnat träffa dem.

s 18. OFMA

Ordförande förkla:ø,; mötet avslutât.

$ 19. Utcheckning

Styrelsen gfulaget runt och berättar om hur mötet
kändes

BILAGOR

Lund,2O!5-O2-29

Mötesordftirande

Sekreterare

Justerare

Tillie Johansson

Klara Grönvall

Line Hiellström

,/->

