Medicinska Föreningen

Protokoll

Lund - MaImö

Styrelsemöte 16

Plats:

MF expen

Typ av sammanträde:
Styrelsemöte

Sammanftädesdatum:

Tid:

201,6-04-27

1.7:30

Sekreterare:

Justerare:

I{fata Grönvall

Avalon Ernstsson

- 22:00

Medvetkande:

TillieJohansson, Line Hjellström, Emma Svensson, I{fan Grönvall,Johan Hellgten, Avalon
Ernstson

trORMALIA
s 1. OFMO

Ordförande förklarar mötet öppnat.

$ 2. Mötets behörþa utlysta

Mötet förklaras behöngt utlyst.

$ 3. Fastställande av dagordningen

Fastställd

$ 4. Adjungenngar

Inga adiungeringat

$ 5. Val av justeringspersoner

Avalon Etnstsson

$ 6. Föregående

mötesprotokoll

Protokoll ftån möte 8, 9, 10, 77, 73läggs till handlingarna

RAPPORTER
$ 7. Incheckning

Vi går en runda där allaberàttar hur de mår

$ 8. Stytelserapporter

I{lara: jobbat med nyrrtlysning av stytelseposter och
utlysning av "förtroendeposter"; haft möte med Sonden;
jobbat med hemsidan.
Johan: Möten om Forum Medicum; hållit i Malmö Locus
5-åt; Studentlundsmöten; möte med novischedet med

Lund, 2016-05-1-7

Mötesordlorande
Tillie Johansson

Sekreterare

Klara Grönvall

Justerare
Avalon Ernstsson

Avalon; haft möte om tandem;varrt på bal.
Avalon: Mailat sina utskott; haft möte med Felicia
Lidsttöm; möte med novischedet medJohan; möte med
tandem.
Emma: Hat haft möte medJämU; varit på Region Skåne
symposiet; varit pä utbildningsutskottsmöte; vant pà
FUM; varitpâ, bal; jobbat med Global Hälsa-gruppen;
haft kontakt med utbildningsråden; bö{at tänka pãr
övedämning.
Line: Varit på programnämndsmöte för
läkarprogrammet; haft möte med
utbildningsatbetsgrupp en; haft utbildningsutskottsmöte;
valt åtets kutsombud.

Tillie: har jobbat med LUS-Ielaterade atbetsgrupper;
varitpâ, Locus Malmö 5 fu och hållit tal; varit med och
iJF:s valfilm - brilliant framttädande; hållit i
^ger^t
FUM; vartpã informationsmöte om Forum Medicum;
haft budgetdialog och kvalitetsdialog med universitets
ledning; v ant p ä bal; v ant på ledningsretteat om
tj änstestrategier med ptefektema.
$

9. Ttöjot till medlemmat

$ 1 0. Lathunden

$

11.

Inget nytt

(uìce ordJìirande)

p tbildningsansuariþ

^tt

r^pportera.

Lathunden àr Har och skickad till Petet Svensson.
Vàntar pä att personen i Region Skåne som är ansvarig
för distribuedng av denna ska höra av sig tillbaka. De
förfuägade om de fick ha sin logga på den, kul!

I(ursombudsfilme n (U tbi ldningsan suarig o c h

Ska göras

i mån av tid.

PR-ansuariþ

$ 12.,{rbetsgrupp valnämnden

$ 13. Atbetsgrupp stipendier

Harhaft möte, Ftedrik Backlund har tagst på sig attlägga
till bilagor och sedan matfa alft som skrivits till Tillie.
I(Iata ska påminna.
,\valon hat skrivit firdigt om MF Superiot, och
sammanställt det vi redan vet om Stig Radner.
Johan

hx maifat och frâ,gat om resestipendiet

som delas

Lund, 2016-05-L7

Mötesordlorande
Tillie Johpnsson

Sekreterare

Klara Grönvall

Justerare
Avalon Ernstsson

ut på Cotbalen och matlat och frâgat om Stig Radner.
Line har inte skdvit sina än men vet vad hon ska skdva.

DISKUSSION
$ 14. Offert pâ engelsk översättning på
hemsidan

Vi diskutetar en stund och kommer fram till att vi vet för
lite nät inte Vincentärhàl Bordlägger punkten.
Vi gåt igenom utkastet på verksamhetsplanen och
diskuterar kommentarerna som vi fått pâ. denna fuân
fullmäktige. Vi delar sedan upp arbetet med texten på

$ 15. Utkast på verksamhetsplan

arbetsgrupper. Ansvarsområden:
sid r: Tillie och Line
sid z: Line & Emma
sid 3 Klara, Johan & Vincent
sid 4: Avalon & Johan
sid 5: Johan, Vincent & Klara

Arbetet skall vara klart till den
nästa sffrelsemöte.
Botdlägger till nästa möte.

$ 1 6. Utkast Tandemutskottets

zI

5

för att kunna diskuteras på

stadgeinstruktioner
$ 17. Hedersledamot

Tillie yrkar pâ att styrelsen vàljer attlàmna förslag till val
av hedersmedlem

till frrllmäkuge.

Bifalles.
$ 18. JämU, återremittering av text

Botdlägger för diskussion nästa möte.

BESLUT
$ 19. Soulagering av föreningens förtroendevalda

Diskuteras och återremitteÍas, skavara Fárdigt till nästa
styrelsemöte. Se bilaga 6./.

$ 20. Oversättning - Värdegrund

Botdlägger tills vidare, samt beslutar om arbetsgrupp för
sammanställning vy ¡ldtgare gjorda revideringat. Se bilaga
7.t.

$ 21. Ovetsättning - Likabehandlingsplan

Bordlägget tills vida¡s, samt beslutar om arbetsgrupp för
sammanställ¡rin g av lúrli gate gj orda revideringa r Se bi laga
8./.

Lund, 2016-05-L7

Mötesordflorande
Tillie Johansson

Sekreterare

Klara Grönvall

Justerare
Avalon Ernstsson

$ 22. Stadfüstande

$ 23. Askan

^v

pet capsulum beslut

Styrelsen beslutar att stadfästa beslutet om eventutskottet
pet capsulam. Se bilaga 9./.

BUR

Stytelsen godkännet äskan på 875 kr

till

btännbollsturnedng och korvgrillning. Se bilagø /0./.

TILL SLUT
$ 24.

Ovngt

Inga övriga punkter

s 2s.

OFMA

Ordförande

$ 26. Utcheckning

för]rJLarar

mötet avslutat

Styrelsen gfulaget runt och berättar om hur mötet
kändes

BILAGOR
6.1. Soalagring
7.1

. Förslagpå öuerscittnirg Värdegznd

8 .1

. Medicin:ka Fräeningen E qual Treatment þlan

9./.

Per Capsalam

10./. Às,þan BIJR

Lund, 2016-05-17

Mötesordflorande
Tillie Johansson

a

Sekreterare

Klara Grönvall

Justerare
Avalon Ernstsson

