Medicinska Föreningen

Protokoll

Lund - Malmö

Styrelsemöte

Typ av sammanträde:
Styrelsemöte

24/2-2016

Sekreterare:

Justefafe:

Johan Hellgren

Avalon Ernstson

Plats:

MF Expen BMC

ll

Sammanuädesdatum:

Tid:
1,7.30

Medverkande:

Tillie Johansson, Line Hjeltsttöm, Emma Svensson, Johan Hellgren, Vincent Flenzel, Avalon
Etnstson. Emma svensson lämnat mötet vid $ 10 på dagordningen.

FORMALIA
s 1.

oFMÖ

Ordförande förHa:ø;t mötet öppnat.

$ 2. Mötets behöriga utlysta

Mötet förklaras behörigt utlyst.

$ 3. Faststdllande av dagordningen

Faststdlld

$ 4. Adjungeringar

Jessica Katlsson

S 5.

Val av justeringspersoner

Avalon Ernstson

Lund, 2016-05-17

Mötesordfiirande
Tillie Johansson

Sekreterare
Johan Hellgren

Justerare

Avalon Ernstson

$ 6. Föregående

mötesprotokoll

Inga föregående protokoll

RAPPORTER
$

T.Incheckning

$ 8. Styrelserapporrer

Styrelsen gfulagetrunt och berättzr om hur dagsläget ät

Otdförande: Corpus Medicum har ansökt om
fömyandet om kårstatus. Informerar om arbetet i GUN
och progtamnämndetna. Studentrepresentanter i dessa

otg rt tillsattes senaste FUM. Läratprogramskickoff.
Ordförande har även representer at pà Czrye
Consentiam samt hãllit tal inför novischer på Partus.

Utbildningsansvadg: I{zr vant pãt
ÄLFJedningsgruppsmöte. Diskussion om att bygga nyn
djurhus togs upp på ovan nämnamöte. Även arbete
med att definiera universitetssjukvården diskutetades.

Line lyfte återigen psykosociala enkäten samt
infotmetade omJämU vilket togs vdl emot. Ett förslag
om attJämU ska itrjnera kontakt med Regionens
Jämstdlldhetsansvarig togs upp.
PR: Workshop med Klara om hur hemsidan fungerat

och kan användas förvära aktiva medlemmar.

Deltagatnavar dät av olika anledningar, ex att brunchen
otde alla sina events. MPHUR var dät.Intervaro har
Lund,2016-05-17

Mötesordftirande

Tillie Johansson

Sekreterare
Johan Hellgren

Justerare

Avalon Emstson

bekräftat att vt fàr den tabatt för installation av en
"engelskakn^pp" på. hemsidan vi trodde att vi skulle få.
VâIkomnatJämU till föreningen samr haft möte med
Cotfotografen.
Vice: Arbetet med Toddydagsutskortet hat satts igå^g,

varit delaktig i genomförandet av Co¡pus Laborans
vilken verkade uppskattad av sam riga när"va:r'znde partet
Deltagit i diskussioner kdng novischuwärderingen samt
representerat pä Carpe Consentiam och Pafirs.
Studenthâlsoansvarig: Möte med Tillie ochJämU. Gett
dem bakgrundsinfo samt lite av en lathund. Delegerat
mycket. Möte med Line och Tillie kdng
studentrepres entation. B örjat skriva saker

o

ch förbereda

inför arbetsmilj öutskottets möte.
Socialt Ânsvatig: Har skickat ut enkäter till alla sociala

utskott med vaderad svatsfrekvens. Har utvärderat
vårens novischperiod med slutsats om att
novischpedoden gfu i rätt riktning. Met noggrann
genomgång kommer att ske vid ett senare möte. Tillie
ska kolla när

N ovischförmännen

väljs på våren.

DISKUSSION

Lund, 2016-05-17

Mötesordfiirande

Tillie Johansson

Sekreterare
Johan Hellgren

Justerare

Avalon Ernstson

S 9.

Malmö Locus 5 år, hur ska vi fìra?

Jessica Kadsson, Husförman för Malmö Locus ansluter
sig till mötet. Adjungering godkänd. Femårsjubileum

Malmö Locus $dler fem år och MF ståt för firandet.
Diskutetar ftam ett förslag för jubileumsdagen.
Idéet:

Lunch öppen föt aJlavåra medlemmar, tsJJftâga
Artan om de är intresserade attstå för lunchen
Mottagning för donatoret, hedetsmedlemmar och
sätskilt inbjudna med tal, dryck och tårta.
Trllfuâga brunchen om de är inffesserade av att
baka en tãIfi^ föt tillPillet.

Pub kvdllstid öppen för de särskilt inbjudna samt
allavàra medlemmar. Fötslag till gåva rill Matmö
Locus - Ny MF-flagga,

S 10.

Maknö Locus, riktlinjer för uthytning

Johan och Avalon affìscherar på nästa stytelsemöte.
Bakgrund: Läkarstudenter med egna organisationet (ej
kopplade tilt

MÐ hör

av sig angående atthyra, och frågan

är hur mycket man ska be dem betala.

Riktlinjerna för vilka som får nyttja lokalen gratis
kommer stramas åt, och vata sttängate dà styrelsen och
husförmannen ej ser hur det skulle påverka
uthyrnings ft ekvens en. Diskus sion om huruvida MPH-UR

få nyttjz lokalen gratis eller ej, vilket ska tas vidare till
för diskussion mellanJohan och ordf. i MPH-UR.
ska

Lund, 2016-05-17

Mötesordflorande
Tillie Johansson

Sekreterare
Johan Hellgren

Justerare
Avalon Ernstson

(

Emma Svensson lämnat mötet.
S 11.

Malmö Locus, hytessättning

Jessica t^ppofiel-ar om hyressättning. Tanke kdng

ifall

man ska öka hyran för personer kopplade till SUS från
5000 kr

till

6000 kr. Bör ras upp på styrelsemötet

för

LMM. Böt implementeras ftån 1 / 8 - 2016.
Stytelsen godkänner följande kostnader: 2500 för

MF-medlemmar, 8000 för extema parte\ 6000 för
interna vid SUS och 1500 för aktiva inom MF.
S 12.

Mâlmö Locus, exptid

Exp.luncherna i Malmö

hx

gâtt d,lligt.Diskussion kring

vaúör de gått dåligt, tankr' kring att skapa
pluggmöjligheter för Malmö. Jessica tror inte att vi
kommer fâ nàgot bättte gehör av
anotdna pluggdagar
^tt
där, och det som lockar folk är luncher. Marknadsfödng
och ett bra konceptär a och o för att få folk att dyka upp.
,\valon kommer kontakta och stötta sittande
Malmömästarc för
fortsätta göra LMM till ett
^tt
fungerande koncept för studentema.
$ 13. Jämu Affìsch

JämU önskar ha en permarient affìsch och hat kontaktat
PR-ansvarig för detta ändamål. Marknadsfödng förJämU
diskueras. Vincent åläggs arbeta med detta. En tanke

kdng tre olika affìscher i samma stil vilka belyset
exempelvis deras tre viktigaste fuàgor.JämU ska
kontaktas för att ta rcda på vilka områden de önskar
belysa på dessa affìscher. Detta ålägges Vincent.
Lund, 2016-05-77

Mötesordforande

Tillie Johansson

Sekreterare
Johan Hellgren

Justerare
Avalon Ernstson

BESLUT
$ 14. Stig Radners tesestipendium

Styrelsen beslutar afi föreslàIinnêa Nissen

till Stig

Radners resestipendium.

Line Hjellström deltar ej i beslutet.
Styrelsen uppdrar àven âtvice ordförande att kontakta
Läkaresd.llskapet

i Lund för att ta frzm tydLiga riktlinjer

föt Stig Radnets resestipendier.
S 15.

MF superior

Styrelsen beslutar att förcslà Nils lü/etterberg

till MF

Supetior.
$ 16. AskanJämu

Styrelsen beslutat alt avslà äskan på totalsumman men

godkänna 2500

konor

av äskan för verksamhet fuân

utskottet för J ämstáIldhet och Likab ehandling.
$ 17. Äskan Pubmästeriet

Styrelsen beslutar att godkänna äskan á,2000 kr med

behållningen att pubmästeriet åläggs kolla upp þilligare

alternativ samt utreda vad som ät fel med den befintliga
högtalaren och se ifall det fìnns en enklare lösning 'àn att
ersätta hela förstärkaren.

TILL SLUT
$ 18. Övrigt Information

Inga övtiga punkter.

Lund, 2016-05-77

Mötesordflorande
Tillie Johansson

s-

Sekreterare
Johan Hellgren

Justerare

Avalon Ernstson

s 1e. OFMA

Ordförande förkla:ø¡ mötet avslurat.

$ 20. Utcheckning

Styrelsen gfulagetrunt och beränar om hur mötet
kdndes

Lund, 2016-05-17

Mötesordlorande

Tillie Johansson

Sekreterare
Johan Hellgren

Justerare
Avalon Ernstson

