Medicinska Föreningen

Protokoll

Lund - Malmö

Styrelsemöte 14

Typ av sammanträde:
Styrelsemöte

Sammanträdesdatum:

Sektetetate:

Justetare:

I{fara Grönvall

Johan Hellgren

201.6-03-29

Plats:

Hos Vincent

Tid:
17:30
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Medverkande:

Tillie Johansson, Line Hjellström, Emma Svensson ,I{Jara Grönvall, Johan Hellgren, Vincent
Henzel, Avalon Erns tson

FORMAII,\
s 1. OFMO
$ 2.

Ordförande förWatar mötet öppnat.

Mötets behörþa utlysta

Mötet förklaras behörþt utlyst.

$ 3. Fastställande av dagordningen

Stryker punkt 13, bordlägger punkt 17 och 18 tilt senare

tillfille.
$ 4. Adjungenngar.

Inga adjungeÀngar

$ 5. Vat av justedngspersoner

Johan Hellgten

$ 6. Föregående mötesprotokoll

Inga föregående protokoll

RAPPORTER
$ 7. Incheckning

Vi gåt en runda dàr allaberättar hur de mår.

$ 8. Styrelserapporter

Line: skött mailkorrespondens; jobbat lite med Region
Skåne seminariet (som anordnas i samarbete med bl.a.
kandidatföreningen och sls) bl.a. bokat sal till seminadet
om studendnflytande; planerar och utlyst Mäster och
Blix stipendierna.

Lund, 2016-05-17

Mötesordforande

Sekreterare

Tillie Johansson

Klara Grönvall

â-.,

Justerare
Johan Hellgren

I{lara: Jobbat med hemsidan; renskrivit protokoll;
försökt boka in möte med info-PR-utskottet; jobbat med
valnämnden; gjort en fi.lm tillsammans med Vincent för
utlysningen av styrelseposterna.
Emma: Haft möte med Line, Nils \X/etterberg ochJohan
om s oulage Áng; v artt p ä t\r â p sykosociala skyddsronder
med PNM och PNL; har matlatut enkäten till SSOs;
skött mailkorrespondens.
Avalon: Haft möte med tandemgeneralen illsammans
med Johan; planerat för stipendierna som ska delas ut i
Toddyhelgen; jobbat med Malmö Locus 5 års jubiléum.
Johan: Jobbat med Malmö Locus 5 års jubiléum; tittat
övet ekonomiska halvåtsrapporten efter feedback från

förra mötet; jobbat med Toddydagsutskottet; fundetar
lite på budgeçlanen.
Vincent: F{ar gort en film till valnämnden för
stytelseposterna.

Tillie: Yantpã valting på LUS; varitpã,
fakultetsledningsmöte; j obb at med arbetsgrupp en för
åsiktsptogrammet; sktivit en krönika för Lundagård;
jobbat i olika arbetsgrupper på LUS; vantpä
psykosocialsþddsrond.
$ 9. Malmö Locus 5 ât
ordfirande)

-

arbetsgruppen (Vice

$ 10. Arbetet med soulageringen

förtroendevalda mm

för akttva,

(uice ordfiirande)

$ 11. Global-hälsa utskottet (Orf;rarude)

Avalon, Johan ochJessika har jobbat vidare med Malmö
Locus 5 år jubiléet.
Arbetet med detta ärWart. En presentation skall
förbetedas av Johan inför nästa möte.

Tillie har vadt med i diskussionen kring om vi ska skapa
ett Global-hälsa utskott, och berättat hur det gfu för
dem.

$ 12. Det inställda fullmäktigemötet den 22 mats Tillie berättar om FUM-mötet som blev inställt och vi
(OrdJì;rande)
diskuterar om det fu möjligt
sàttl- in ett extra FUM-

^tt

möte, och hur vi annars bör göra. Styrelsen
Lund, 2016-05-1-7

Mötesordforande

Sekreterare

Tillie Johansson

Klara Grönvall

Justerare
Johan Hellgren

tekommenderar ordföranden att ge FUM-ledamöterna
möjlighet att ställa ftägor om handling rnapå det
inställda mötet mail ledes och får återkoppling på sina
frâgor på nästa FUM.

DISKUSSION
S 13.

SFS-FUM, propositioner

Vi förankar

$ 14. Ovedämning - planering

i

samarbete med

-FUM proposition erna i s tytels en.

Vi diskuterar hur vi på bästa sätt ska lâmna över tiÏ nästa
styrelse. Vi bestämmer att vi ska ha kvar bokningen av
huset i Skanör.
Ytpratar lite om hur vi ska belysa utlysningen av poster i
föteningen. I(ommer ftam till att vi ska göra så som

$ 15. Inför utlysning av förtroendeposter, PR
och info
$ 16. Föreläsning

SFS

TLTH och

LUNA

Vincent och I(lara redan pianerat.
Tillie föredrat vad vi planerar att göra i samband med
den internationella jämställdhetskonferensen i samarbete
med TLTH och LUNA. Det finns planer pâ attbjuda in
Navid Modiri som föreläsare. Se Bilaga 4.1

BESLUT
$ 17. Oversättning - Värdegrund

L'àmnar uta:î ätgàrd på
med det digitalt.

$ 18. Oversättning - Likabehandlingsplan

Lämnar utan ãtgúd på grund av tidsbdst, arbetar vidare
med det digitalt.

$ 19. Tillsättande av arbetsgrupp "FIJM-val

info"

gund av tidsbrist,

atbetar vidare

Styrelsen avslår att-satseni bilaga l: att tjllsàtta en
arbetsgrupp som skall ta framinformation om FUM-valet
och en mall gällande utgående information inför

kommande års FUM-val.
Line yrkat på:

Att

tillsätta en arbetsgrupp som ska ta vara pà kunskap
och etfarenheter om valnämndens arbete. Undedaget

skall vata en grund som kommande styrelse kan
konktetisera för valnämndens arbete. Atbetsgruppen
Lund, 2016-05-17

Mötesordftirande

Tillie

Johansson

Sekreterare

Klara Grönvall

Justerare
Johan Hellgren

skall återrapportera till styrelsen slutet av maj
Styrelsen bifaller yrkandet.
$ 20. Tillsättande av arbetsgrupp

"stipendier"

Styrelsen bifaller föreslagen att-sats:

alt tillsätta en arbetsgrupp för att reda ut och tydliggöra
MFs arbete med stipendier för kommande styrelser.

Föt arbetsfötdelning
$ 21.

Eventutskottet

se bilagø 2.

Stytelsen zvslär eventutskottsförslaget

se bilaga 9.1, ger
kommentarer och återremitterar till arbetsgruppen.

TILL SLUT
$ 22.

Ovngt

Inga öwþa punktet

$ 23.

OFMA

Ordförande förWarar mötet avslutat

$ 24. Utcheckning

Stpelsen gfulaget runt och berättar om hur mötet
kändes

BILAGOR
I.

Tillsättande av arbetsgrupp FUM-val-info

lJndet det FUM-val som varit nu under början av terminen (som för övrigt gått väldigt bra, med
mânga kandidater och som jag förctfu det i skrivande stund, ett högt valdeltagande) har det
kommit upp lite tankar och fundedngarpä den in- formation som finns och var den finns. Det
botde sättas upp en mall för vilken information som bör fmnas, hur den ska se ut och var den ska
finnas, detta för att undedätta dels för kommande valnämnder och dels för de som skall vara med
och tösta i valen.
/Tll\eJohansson
Styrelsen föreslås! att tillsätta en atbetsgrupp som skall ta fram information om FUM-valet och
en mall gällande utgående information inför kommande års FUM-val.

2. Tillsättande av arbetsgrupp "stipendier"
Lund, 2016-05-17

Mötesordftirande

Sekreterare

Tillie Johansson

Klara Grönvall

Justerare
Johan Hç.llgren

