Medicinska Föreningen

Protokoll

Lund - MaImö

Styreisemöte 18

Typ av sammanträde:
Styrelsemöte

Sammanträdesdatum:
201,6-05-1,7

Sekreterare:

Justerare:

l{lan Grönvall

Plats:

Flack-Hillarp
Tid:

18:00 -21.:10

fohan Hellgten

Iledverkande:

Tillie Johansson, Line Hjellström, Emma Svensson, Ilalø- Grönvall, Johan Hellgren, Avalon
Ernstson, Vincent Henzel
Àdjungerade:

Madeleine Lehander, Sandta Ahlberg, Johanna Henriksson, Andrea Ahlfont, Ida Linnea
Schalén,I(ajsa Sandberg, Mana Bogg Ekwall

FORMÀLI,{
s 1. OFMO

Ordförande förklarar mötet öppnat

$ 2. Mötets behöriga utlysta

Mötet förklaras behörigt utlyst

$ 3. Fastställande av dagordningen

Styrelsen lägger ttll 3 nya diskussionspunkter:
1

8: Engelsk översättningsfunktion av hemsidan

19: Lunda-pride
20: Ställningstaganden gentemot utbildningsp rograim
$ 4. AdjungeÁngat

Styrelsen för 201,6/1,7: lVladeleine Lehander, Sandra
-Ahlbetg, Johanna Henriksson, Àndrea Ahlfon t, Ida
Linnea Schalén, I(ajsa Sandbetg,}dana Bogg Ekwall

$ 5. Val av justedngspersoner

Johan Hellgren

$ 6. Fötegående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från s ryrelsemöte

1,2, | 4,

1

5, | 6, 1 7 läggs

till handlingarna.

RAPPORTER
$ 7. Incheckning

Vi

går en runda dàr alla presenterar sig och berättar hur

de mår.
Lund, 20L6-06-17

Mötesordförande
Tillie Johansson

Sekreterare

Klara Grönvall

Justerare
Johan Hellgren

\

8. Styrelserâpporter

Kfara: Renskrivit protokoll och sammanställt ett
exceldokument ör'et hut mycket av hemsidan som är
översatt trll engelska.

Âvalon: Haft möte med nya novischförmannen och
planerat fadderutbildning; haft kontakt med föteläsare rill
fadderutbildningen; haft överlämningslunch med lda.
Johan: Löpande arbete; varit ph möte med Studentlund;
haft möte med Toddyfórmannnen om Toddyfesten.

Vincent: Yantikontakt med Intervaro angående
övetsättningsknappen på hemsidan.

Line: Har utfotmat en mall över hur testamentet för alla i
utbildningsutskottet ska se ut; giort en mall för
postbeskrivning; varit på möte med arbetsgruppen för
det nya läkarprogrammet; varit på möte med ALF:s
ledningsgrupp; bö{at på sitt testamente.
Emma: FIat fötberett en mall föt hur
studetandeskyddsombuden ska skriva testamente; skrivit
informationstext om SSO-valen och delat det på
Facebook; vant pä möte för Global Hälsa-gruppen; varit
på möte med nämnden för jämställdhets och

likabehandling; justerat ptotokoll.

Tillie: hållt i mötet för Locus lvledicus Nlalmoensis; varit
på möte för Locus Medicus Lundensis där det valdes in
en ny husförman;varit på beredningsmöte för GUN;
varitpà SFS-FUM; berett och vairtpâval-FUM; haft
möte med gruppen för 150-års jubiléums frandet för
studentinflytande; tràffat vetenskaplig a ådet; haft
presidiemöte;vant på valting; vairtpâ Corpus Nledicums
styrelsemöte; varit med vid rektorsuppvaktningen på
siste april.

Lund, 20L6-06-17

Mötesordförande

Sekreterare

Tillie Johansson

Klara Grönvall

Justerare
Johan Hellgren

BESLUT
$ 9. Val av fìrmatecknare f.ör verksamhetsåret

Sryrelsen beslutar

2016/ 17

altMadeleine Lehandet (941024-3985), i egenskap av
Medicinska F'öreningen Lund- lvfalmös ordförande, samt
Sandra Àhlberg (920702-21.05), i egenskap av Medicinska
Föreningen Lund-iVlalmös vice ordförande, vat för sig
tecknar Nledicinska Föreningen Lund-Malmös firma
(org. nt. 845001-3290) under perioden 2016070120170630,
samt
aft}r[adeleine Lehander (94L024-3985), i egenskap av
Medicinska Föreningen Lund-Malmös ordforande, samt
Sandta Ahlbetg (920702-21.05),

i egenskap

av lVledicinska

Föreningen Lund-lVlalmös vice otdförande, vat för sig
ges fullmakt att anvànda lVledicinska Föreningen LundMalmös (org. nr. 845001-3290) samtliga bankkonton och
bankgiron under period en 201 607 0 7 -2017 0 630.
$ 10. Tillgång
2016/1,7

till bankfacket vetksamhetsåret

$ 11. Fullrnakt för checkar och utbetalningar

vetksamhet sàr et

eslutar a tt Madeletne Lehander (9 41 024 - 39 85),
av Medicinska Föteningen Lund-Malmös
ordförande, samt Sandra Ahlberg (9 207 02-2105)
egenskap av lvledicinska Föreningen Lund-Nlalmös vice
ordförande, vat för sig skall àga trlhràde till Medicinska
Föreningen Lund-Malmös (org. nr. 84500 1 -3290)
bankfack m. 5128 hos Sparbanken Skåne under petioden
20160701-201 70630.
Styrels en

b

i egenskap

201, 6 / 1,7

S

ryrels en be slu tar a tt }'/:adeleine Lehan der (9 41 024 - 39 85),

i egenskap av lVledicinska Föreningen Lund-Nlalmös
ordföran de, s amt S an dra Ahlberg (9 207 02-2L 0 5), i
egenskap av lvfedicinska Föreningen Lund-NIalmös vice
ordförande, var för sig har fullmakt att inlösa checkar,

utbetalningar och dylikt i Medicinska Föreningen LundMalmös (org. nr. 845001-3290) namn under pedoden
201.60707-201,70630.
$ 12. Skidresa2017

Sryrelsen beslutar afiNÍF ska genomföra en skidtesa med
UCPA till Argentière v. 3.

Lund, 2016-06-L7

Mötesordförande

Sekreterare

Tillie Johansson

Klara Grönvall

Justerare
Johan Hellgren

Sryreisen beslutat attuppdra vice ordförande att

förhandla om faciliteter och logistik, samt eventuell
buffett för l\Iedicinska Föreningen med rìkrvärde att
resan kostar 6200kr.
Styrelsen diskuterar eventuellt tillägg på biljettkos tnaden

föt

att ha en buffert om

vi ffu

fl,er avbokningar än de 50

avbokningar vi har kostnadsfritt enligt kontraktet.
Styrelsen anser inte att detta är nödvändigt. För mer info
se bilaga 7.1.

$ 13. Tandemutskottet

Styreisen beslutar att föteslå fullrnäktige att anta
s tadgeinstruktionema för tandemutsko ttet s om

permanent utskott enb.gt bilaga
ändringar.
$ 14. Soulagering av föreningens

förtroendevalda

5.1

.

r.r'ed redaktionella

Fötslaget är att styrelsen bifaller listan enligt bi/aga 6.1.
Listan diskuteras och redaktionella ändringar kommer
uPp.

Otdfötande yrkar

att sryrelsen inte fastslår listan
S u Iage ri ng a u Jìi re n i nge n s fi r-tro n de u a ld a utan återremi tterar
den till Vice Otdförande.
pâ,

o

S

e

ryrelsen bifaller yrkandet.

DISKUSSION
$ 15. Overlämning

Vi diskutetat övedämningshelgen i Skanör och vad den
kommer innebära. Yi pratar också om
vetksamhetsberättelser (ska vara inskickade till Tillie

innan den L/6) och testamente.
$ 16. Region Skåne - studentråd

Vi diskuterar förslaget kring ett studentråd i Region
Skåne. Vi vill gàrnaha en fottsatt dialog kring detta, hur
det ska ske och hur Corpus eventuellt ska involveras.
Tillie sköter fortsatt dialog med Ingemar Petersson,
forskningschef på Region Skåne och med
lflTtlalr]rtagarna.

Lund, 2016-06-L7

Mötesordförande

Sekreterare

Tillie Johansson

Klara Grönvall

Justerare
Johan Hellgren

5.

I. Tandemutskottet 2. 0

6.

I . Soulageringsbercittígande

7.1. Beslut

- Skìdresø

Lund, 2016-06-17

Mötesordförande

Sekreterare

Tillie Johansson

Klara Grönvall

Justerare
Johan Hellgren

