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I{lan

FORMALIA
s 1. OFMO

Ordförande

$ 2. Mötets behöriga utlysta

Mötet fötklatas behörigt utlyst.

$ 3. Fastställande av dagordningen

Lägget till punkterna: j äm ställdhetsuts kottet

föÃ<La:,ar

mötet öppnat.

o

ch

formation angâende hotbilden mot universitetet.
Vincent Henzel
in

$ 4.

Val av justeringspersoner

$ 5. Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll 4 läggs till handlingarna

RAPPORTER
$

6.Incheckning

$ 7. Styrelserapporter

Vi gåt laget runt och berättat hut vi mår
Johan har jobbat med medlemsfrågor, Corbalen och
Studentlund; varit pà övedämning med Corpus
Laborans; skrivit sponsoransökan tillsammans med

Vincent till Sparbanken Skåne.
Emma harhaft mote medJohanna som sitter i
utbildningsutskottet och har extra ansvar för
Lund, 2015-11-15

Mötesordlorande

Sekreterare

Justerare

Tillie Johansson

Klara Grönvall

Vineent Henzel

likabehandling och jämstâllclhetsfrågor i juridiska
föreningen; hon har varitpå, möte med HMSkommittén; fàtttagi alla skydclsombud och gjort en
Powerpoint till kursombuclsutbildningen.

Line har gjort en dagordning till första mötet med
utbildningsutskottet och hat sktivit en presentation på
svenska och engelska; hon harhaft mailkonversationer
med kutsornbuden; skrivit förslag úll FUM om hur vi
ska göra med årets kursombud; varitpà mòte med
atbetsgruppen för ny utbildningsplan föt
läkarprogtammet; pta;t^t med utbildningsråden om hur
de

vill bli soulagerade.

Vincent har gort en affìsch till valberedningen för
utlysanclet av posterna som novischförmän; hanharlagt
till bilder pä alla sidor på hemsidan och mailat med
Intervato om saker som inte funkar på hemsidan.
I{Tarahar mest iobbat med medlemsftågor, renskrivit
protokoll och svarat på mail.

Avalon har hållit alkoholutbildning för pubmästarna;
haft kontakt med de andra socialt ansvariga i Corpus
Nledicum för attplanera kick-off; ska ha uwärdering
med alla genetaler och novischförmän och hon har läst
igenom novischeriuwärderingarna och sammansti.llt.

Tillie har renskrivit konkretiseringen och funderat på
omfördelning av punkteri pratat med Therese \Xlhass om
formalia kring möten; fixat med hemsidan; varitpà
ledarskapskursen; haft hemsidesläpp på expen; varit på
fakultetsledningsmöte dfu det bl.a. pratats om
omo rganis ationen av fakulteten; s krivit FUIVÍ -handlingar;
varitpå. möte med studenthälsan och på
utbildningsnämnclsförmöte; varit på möte med
samhällsvetarna och LE efter att vi hjälpt till på deras
nollning; skrivit Corpushandlingar; vat med på
Lund, 2015-11-L5

Mötesordforande

Tillie

J

son

Sekreterare

Klara Grönvall

Justerare
Vincent Henzel

pubmästarutbildningen. Hon har ätit ättsoppa med
Lunclaekonomer varit på möte med ordförandekollegiet
och representation på Locus Medicus Lundensis jubiléet.

DISKUSSION
$ 8. Låsproblematik på expeditionen

Vi diskuterar hur vi

ska lösa det med

kort till aktiva till

expeditionen.

Vi diskuterar hur vi bör göra med soulagering för

$ 9. Soulagering av valberedningen

valbereclningen och valnämnden
s 10.

I(ommunik anonsv ägar f kommunikationspolicys

Vi diskuterat hur vi vill att vi ska kommunicera inom
srytelsen och hur vi vill kommunicera inom föreningen.
Iilara och Vincent ska göra etl paket för hut hemsidan
fungerar innan nästa möte den

s

27

/1,0.

Vi diskuterar åsiktsprogrammet inför FUIVL

11

TILL SLUT
$ 12. Ovrigt

och likabehandlingsutskottet, vi skulle
egentligen lagt fuam en proposition till nästa FUM men
det hat inte varit möjlig. Diskuterar hut vi ska gå r.idare,
Tillie och Emma kommer med förslag.

Diskuterar om vi bör gå ut med någon slags information
apropà vad som hänt idag, eventuellt infomail. Klara och

Tillie ska jobba vidare på det rmorgon.
s 13. OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat.

$ 14. Utcheckning

Styrelsen gfu laget runt och betättar om hur mötet
kändes.

BII-AGOR

Lund, 2015-11-15

Mötesordforande

Sekreterare

Justerare

Tillie Johansson

Klara Grönvall

Vincent Henzel

