Medicinska Föreningen

Protokoll

Lund - Malmö

Styrelsemöte 13

Plats:

BMC expen

Typ av samrnanträde:

Sammanträdesclatum:

Tid:

Stytelsemöte

2016-03-1,4

1.7:30

Sekretetare:

Justefafe:

Ilara Grönvall

Line Hjellström

-

23:00

Nledverkande:

TillieJohansson, Line Hjellström, Emma Svensson, Klara Grönvall. Johan Hellgren, Vincent
Henzel, Avalon Ernstson

FORMALIA
s 1. OFMO

Ordförande förklarar mötet öppnat.

$ 2. Mötets behöriga udysta

Mötet förklaras behörigt utlyst.

$ 3. Fastställande av dagordningen

Fastställd

$ 4. Adiungenngar

Inga adjungeringar

S 5.

Val av iustcringspersoner

$ 6. Föregående mötesprotokoll

Line Hjellström
Inga föregående protokoll

RAPPORTER
$ 7. Incheckning

Vi går en runda dfu all,aberättar hur de mâr,Klara mär
fabulöst.

$ 8. Styrelserâpporter

Emrna: möte med internationella kommittén; varit på
stot-NIIJR och pratat om SSO; skrivrt en handlingsplan
till internationella kommittén; varit på möte med
studen thälsan angående proj ektet "studenthälsan

fokusetar"; möte med arbetsmiljöutskottet; brunchmöte
Lund, 2016-03-18

Mötesordftirande

Sekreterare

Justerare

Tillie Johansson

Klara Grönvall

Line Hiellström

mecl Vincent och Line om den kliniska lathunden; möte

med Oskar Hansson (från LUS) om struktur på
arbetsmiliöarbetet på universrtetet.

I{lara: Skrivit protokoll; jobbat med hemsidan för
valberedningen; försökt lägga upp Magnus Blix
utmärkelsen; fötsökt fìxa PR- och infoutskottsmöte.
Johan: Jobbat mecl Toddydagsutskottet; jobbat med

Studentlundsamarbetet; I obbat i atbetsgruppen föt

Forum lVledicum; varit pã" studentlundsdagen, varit pä
råbiffssittning med tillhörande workshops; löpande
arbete.

Vincent: Gjort affischet; kottespondens mecl aktiva föt
hur man skriver ut och liknancle; möte med Tillie och
Johan; mulat [te med fntervato; möte med Emma och
Line om kliniska lathunden.
Line: Kursombudsutbildning med de nya kutsutbuden
för läkarprogrammet; möte med
läka¡ptogramsarbetsgtuppen; möte med Emma och
Vincent om den ldiniska lathunden; pratat mycket med
Hampus Holmér om Region Skåne-dagen; gjort en enkät
för förtrocndcvalda tillsammans mcd Emma; skickat ut
en kallelse till möte med utbildningsutskottet; udyst
mäster på hemsidan.

Tillie: Dragit igång arbetet med åsiktprogrammet igen;
avtackning för studentc¡mbudet Petra Holst; har blivit
ansvarig för en arbetsgrupp på LUS som jobbar med
kvalitétssäkringspro j ektet (I{SP) ; CRCs 1 0-åts ubiléum;
ting med LUS; grundutbildningsnämndsmöte; möte med
studenthälsan angående projektet "studenthälsan
fokuserar"; vatit i Umeå på MVH-forum.
f

Avalon: Sammanfattat klârt novischperioclen; haft möte
mecl Tabayi (N4alnöutskottet); haft möte med KULU
Lund, 2016-03-18

Mötesordforande

Sekreterare

Justerare

Tillie Johansson

Klara Grönvall

Line Hiellström

tillsammans rnecl Johan angående ett fìlosofìutskott;
börjat dra i Malmö Locus 5 års fìtande; jobbat med ett
förslag på ett eventutskott tillsammans rned Johan.
Avalon :rappoftera;n från novischutvärderingen

$ 9. Rapport från novischuwärderigen þocialt)

$ 10. Malmö Locus 5 år

Avalon har drag¡t igång en mailtråd, skickat lite
fö{ràgntngar till ärtan c¡m de ville laga lunch, påbörjat
jobb överhuvudtaget.

- arbetsgrrppen (uice

ordJì)rande)

$ 11. Arbetet med soulagedngen €ör aktiva,

förtroendevalda mm

Johan har pratat med MIFFOs, Emma, Avalon och
Line, ska ha möte.

(uice ordfi rande)

$ 12. Ekonomisk rapport om
stytelsedisposi tionen (uice o rdfìrun

Johan berättar hut vi ligger úll med stytelsedispositionen.
de)

$ 13. Global-hálsa utskottet (ordf)rande)

Stdller in punkten, har inte haft mötet än.

DISKUSSION
Vi diskutcrar halvårsrapportema från utskotten. Johan

$ 14. Halvårsrappoft från utskotten satnt
ekonomisk halvårsrappo rt I oban)

föredrar den ekonomiska halvårsrapporten.

dt

5'e

bilaga I .1

1.2

Vi diskuterar revideringen av Corpus Medicums

$ 15. Revidering av Corpus Medicums stadga

stadga. J'e

bilaga 2.1

$ 16. LundapÅde 2016

- cleltagande tillsammans

med LUS
$ 17. Plan för utkast till budget och
verksamhet splan 201 6 / 2077
$ 18.

Tröjor för försäljning till medlemmar

Vi diskuterar vem som ska vara mecl och jobba med cletta,
Tillie tar på sig det. -fe bilaga 3.1
Vi diskuterar fram hut vi ska arbeta med detta. Bokar in
ett möte den30/3.
Vi diskuterar hur vi ska göra med tröjor till våra
nredlemmar. Johan undersöker efterftâgan och prisförslag
vidare. Se bilaga 5.1

$ 19. Forskníngskvällar rned MF

Vi diskuterar förslaget som kommit in från mecllemmar
att ha forskningskvällar, där olika fotskargrupper skulle få
komtna och ptesente:u, vad cle jobbar med. Styrelsen
tycker att initiativet ät drivet och skulle gynnavàra
nr e dletnm ar. Til li e up p mun trâr ínítiativ tagar na att
fortsätta urveckla konceptet.

Lund, 2016-03-L8

Mötesordftirande

Sekreterare

Justerare

Tillie Johansson

Klara Grönvall

Line Hiellström

BESLUT
punkterna tillÊálligt utan åtgärd p.g.a. tidsbdst,
kommer revidetas digitalt av styrelsen inföt nästa möte.

$ 20. Oversättning - Vätdegnrnd

L;àr":'nar

$ 21. Övetsättning

Lämnar punkterna tillfálligt utan

$ 22. Askan

-

p.g.a. tidsbdst,
^tgärd
kommer revideras digitalt av stytelsen inför nästa möte.

Likabehandltngsplan

för seminarium om Region Skåne

Styrelsen beslutar att godkänna äskan på 1000 kr

till

seminariet för Region Skåne. Se bilaga 8.1
$ 23. Askan

för Ultraljucl

Styrelsen beslutat att inte goclkänna äskan på 3200 kr

till

medaljer till Ultralfud. Med motiveringen att det förvisso
àr väldigr trevligt och det ät nàgot som utskottet gàrna Fär
ha, men som går lika bra att ordna internt. Se bilaga 9.1

TILL SLUT
$ 17. Ovrigt

Inga övriga punkter

s 18. OFMA

Ordförande föÁ<larat mötet avslutat

$ 19. Utcheckning

Stytelsen gfu laget runt c¡ch berättar om hur mötet
kändes

BILAGOR
Bilaga 3.1.
Pro.lektledarenfor Løndapride har hörÍ au sig till LUS och andrar ont ,kåreraa uill göra något
samordnat. Parad/ bod/ülr. Landapride àr den 2l ruaj. Mer infomationfnns ønder sîoltî lønd.se

OK kom fram till att det vore bra om kårerna tillsammans samotdnat

deltagande.
Ordförande för HTS, Ronja Lundgren
för samotdning. Upp på diskussion vem
^nsva;r^t
från MF som vill vara med och dra i det och om det fìnns några förslag på hur vi kan
delta.

Lund, 2016-03-18

Mötesordflorande
Tillie Johansson

Sekreterare

Klara Grönvall

Justerare

Linc Hiell

ström,/V

