Medicinska Föreningen

Protokoll

Lund - Malmö

Styrelsemöte 15

Typ av sammanftäde:
Styrelsemöte

Sammanträdesdatum:

Sektetetate:

Justetare:

I{lan Grönvall

Plats:

MF expen
Tid:
17:30

201.6-04-12

-22:00

Emma Svensson

Medverkande:

TillieJohansson, Line Hjellström, Emma Svensson, I{Ian Grönvall,Johan Hellgren, Vincent
Henzel, Avalon Ernstson

FORMALIA
s 1. OFMO

Ordförande förklarar mötet öppnat.

$ 2. Mötets behöriga udysande

Mötet förklaras behöngt utlyst.

$ 3. Fastställande av dagotdningen

Vi lägger till beslutspunkt 10: Utlysningstid och
matknadsföring av de återremitterade styrelsepostetna.

$ 4. Adjungedngar
$ 5.

Val av justedngspersoner

$ 6. Föregående

mötesprotokoll

Inga adjungenngar
Emma Svensson
Inga tidigare protokoll attl,àgga till handlingama

RAPPORTER
$ 7. Incheckning

Vi gåt en runda dàr alfaberàttar hut de mår.

$ 8. Styrelserapporter

Klara: jobbat "llsammans med Vincent med
matknadsfödng av utlysta poster; renskdvit ptotokoll;
mallat med Sonden, sett över översättningen av
hemsidan; ställt in försöket till att pâ,bö\a ett info-PRutskott då tiden inte räckte till; bokat in möte med
vaLnämnden; jobbat med verksamhetsplanen med

Lund, 20L6-05-L7

Mötesordfiirande

Sekreterare

Tillie Jgha4pson

Klara Grönvall

Justerare
Emma Svensson

stytelsen.

Avalon: Jobbat med Malmö Locus 5 år; jobbat med
utvärdedng av toddydagen medJohan; pratat med
Felicia om novisched; gjort firdigt sin del av arbetet med
stipendierna.
Emma: haft verksamhetsplansmöte med styrelsen; vadt
på möte med nämnden för jämställdhet och
likabehandlin g; marlat utbildnings ràden; bö{at skriva
infotmationsmail om SSOs; jobbat med global hälsagfuPpen.
Johan: Jobbat med toddydagen och uppföljningsarbere
med denna; jobbat med studentlund; jobbat med Malmö

Locus 5 är;lagt budget för nästkommande
vetksamhetsår; utvätderat Corpus Laborans; övrigt
löpande arbete.

Vincent Mailat mycket, jobbat med marknadsföring av
de utlysta posterna illsammans med l(lara; fxat med
övetsättningsfunktionen på hemsidan.
Line: Har Ffudigställt utkastet på den kliniska larhunden
och skickat den till Petet Svensson; hållt på med Region
Skåne seminarierna; sarnmanställt svaren fiån enkäten

som skickades ut till de förtroendevalda; haft möte med
Emma om hur de ska övedämna till sina efterföljande;
har varit på verksamhetsplansmötet med styrelsen; fått in
nomineringar till mäster;przt^tmotJohan om hur man
ska lägga upp budget för utbildningståden.

Tillie: vant pâ fakultetsstyrelsemöte; haft
Malmöexpedition; haft insp ektors träff; j obb a t med
vetksamhetsplanen; GUN-beredningsmöte; LUA-möte
inför SFS-FUM; varit på seminarie om
examinationspdncip et.
Lund, 2016-05-17

Mötesordlorande

Sekreterare

Tillie Johansson

Klara Grönvall

Justerare
Emma Svensson

$

9. Malmö Locus

5 ãr

-

arbetsgruppen (/ice

Ordj;rande)

Fötst mingel med inbjudna hedersledamöter och
medlemmar, Tillie håller tal någon gång mellan 16 och
18. Sedan pub som Tabayi (malmömästare) och Perter

þubmästare) ska hälla i.

DISKUSSION
$ 10. Utlysningstid och marknadsföring av de

Med anledning av ny;tlysningen av stytelseposterna så
diskuteras det kdng utlysnìngstid och marknadsföring.

återtemitterade styrelseposterna.

Tillie yrkar pä att utlysningstid för de årenemittetade
styrelseposterna ska vara fr.o.m. kI20.00 den 12/4 t.o.m.
1,6/4þJ12.00.
Stytelsen bifaller yrkandet.

Vi diskuterarhur marknadsföting av posterna bör
Vi kommer på en marknadsföringsplan som ska

ske.

genomföras av styrelsen på bestämd tid.
$ 11. Arbetsbörda för

vân

Vi föt en diskussion kring arbetsbelastningen för våta

akttva under årer

akttva under vära stora fester och på vissa andra högt
belastade poster.

$ 12. lJtkast "Verksamhetsplan för Medicinska
Föteningen verksamhet säret 201 6 f 17 "

Vi atbetar igenom utkastet för vetksamhetsplanen
;llsammans.

$ 13. Utkast "Budget för Medicinska Föteningen Johan föredrr. utkastet för budgeten och vi diskuterar
verksamhet sfuet 201. 6 f L7 "
denna.

BESLUT
$ 14. Soulagedng för föreningens

Vi bordlágger frägan till nästa möte p.g.a. tidsbdst

förtroendevalda
$ 15. Proposition Eventutskottet

Vi bordlägger

$ 16. Proposition Medlemsavgift 2016/17

Styrelsen beslutar att föreslå för FUM att godkänna

fuâ.gan

till nästa möte p.g.â. tidsbdst

propositionen om medlemsavgift 2016 / 77 med
redaktionella àndnngar. Se bilaga 6.1.
Lund, 2016-05-17

Mötesordfiirande

Sekreterare

Tillie Johansson

Klara Grönvall

Justerare
Emma Svensson

$ 17. Askan Locus Medicus Malmoensis 5 år

Styrelsen beslutat attbifalla äskan

om2070kr enhgt

biÌaga

7./
$ 18. Askan BUR

Vi bordlägger frâgan till nästa möte p.g.a. tidsbdst

$ 19. Äskan Ärtan

Styrelsen beslutar attbifallz äskan med del av beloppet,

3500 kr. Detta då vi tycker att dettabör

belopp

f&

van ett dmligt

ändamãtlet. Se bilaga 9./.

TILL SLUT
$ 20.

Ovngt

Inga övdga punkter

s 21.

OFMA

Ordförande förkfant mötet avslutat

$ 22. Utcheckning

Styrelsen gfulaget runt och berättar om hur mötet
kändes

BILAGOR
Bilaga 6./. Proposition medlemsaugift 2016 20/ 7
Bilaga 7./. Àskan

I-NIilI 5 år

Bilaga 9./. Às,þan

Àøan

Lund, 20L6-05-L7

Mötesordforande
Tillie Johapsson

Sekreterare

Klara Grönvall

Justerare
Emma Svensson

