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FORMALIA
s 1. OFMO

Ordförande lörHalø;t mötet öppnat.

$ 2. I\{ötets behöriga udystâ

IVIötet förklaras behörigt utlyst.

$ 3. Fastställande av dagordningen

Làgger till

dis kus

sionspunktetna : Global Háls

a,

Läkars ällskap et i Lund, akutkuts en pà lãkaryrosrâmmet

och SSO-antal per prcgn^
S 4.

Val av justeringspersoner

$ 5. Föregående mötesprotokoll

Avalon Ernstson
Inga ticligare möte sprotokoll att lägga till handlingarna,

RAPPORTER
$ 6. Incheckning

AlTaberàttar hur de mår.

$ 7. Styrelserapporter

I{fatahar skdvit infomail, gjort en film om hur man
användet hemsidan för de akttvz tillsammans med
Vincent och jobbat med medlemsfrågor.
Johan har arbetat med Corbalen och betalningar till
denna; svafat på mail och annat löpande arbete; skrivit
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en äskan tiÌl

NBMFU

Vincent har gott en film om hur man använder
hemsidan för de aktiva tillsammans med Klara och har
gett redaktörsaccess till MUR på hemsidan eftersom de
gärna vill lägga upp protokoll föt sina möten.
Line hat hållit i utbildningen för kursombuden, skickat
ut quiz till de som inte var där och skickat ut en
urvärdedng om utbildningen till deltagarna; vatit pâ,
utbilclningsutskottsmöte; delat ut åtets kursombud;
reviderat årets kutsombudsutredning; varit på ALFs
ledningsgruppsmöte; delat ut priset till årets mäster; varir
på utbildningsgruppsplanmöte.
Avalon har tillsammans medJohan hållit i ett
uwärderingsmöte för novischfömännen och generalerna
i årets novischverksamhet; haft möte tillsammans med
Johan ftIellgten) meclJohan från IFMSÂ för att
diskutera deras medvetkan i vår novischverksamhet; haft
alkoholutbildning med Malmö mästarna tillsammans
medJohan; håller pâ.
samla ihop datum för Corpus
^tt
Medicum kick-off.
Emma harvant på FUM; hållit utbildningen föt
kursombuden och studerandeskyddsombuden; haft möte
med j ämnstálldhetsutskottsmotionsskrivatna där de
skrivit en ptoposition och haft möte igen och renskrivit
propositionen; haft möte med MUR-ordförande Johanna
Hendks son ; v ant på studerandeskyddsombudsmöte; fått
tagpà fler av studerandeskyddsombuden; varit på möte
med Peter Svensson angående fokusdagarn a; varit påt
möte med internationella kommittén.

Tillie har haft möte med Peter Svensson, angående
fokusdagarna; varit pà ägarctämma för Lundagård; varit
på fakultetsstyrelsemöte;varitpå LUA och på
pro fes s orsins tallation; v ant p â. SFU och pra;tat
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krishanteringssituationen; varit på tinget med LUS. Hon
har úllsammans med Johan haft Malmöexpedition i
totsdags -Iagade mat

till

50 personet, det kom

6. Hon

hatvaÁt på höstfest och representerat, och sen på
Corbalen; varitpà möte med Bo Arén (vicerektot) om
1O-års vision för universitetet.

DISKUSSION
$ 8. Val av

fokusfråg utifuän konkretiserad

verksamhetsplan

Varje styrelsemedlem ffuvälja en fokuspunkt i den
konktetiserade verksamhetsplanen (se bi laga 8. 1, sifftorna
hänvisar tiil punkter) och presentera en plan för hur
arbetet ska gå till.
Johan: 4.2 (panll,ellt 4.1 och 4.3)
Vincent: 2.6 (ochlite 2.8)

Tillie: kontinuetJigt med 1.3 bäda,2.8 bàda,2.5 och 2.3
Line:7.2
Avalon: 3.1
Emma:1.7

I{Ian:2.7
$ 9. Rapport om hemsidan

$ 10. Diskussion om skulden

Vincent rapportelø: om hur det gått med fìlmen för
aktiva om hur man znvänder hemsidan.

till CRC

Johan beràttar hur det går i diskussionen med Hugh om
skulden till CRC.

$ 11. Global Hâlsa

Tillie hat fàtt mall från Tove Freiburghaus
(lokalordfötande i kandidatföteningen), de vill hålla en
fiita veckors fokuskampanj om Global hälsa och undrar
om vi vill delta. Vi diskutetat vadvihx för möjlighet till
detta med tanke på den korta varslen.

$ 12. Läkarsällskapet i Lund

Vi diskuterar vem som vill vara med och representerz ftàn
styrelsen, Johan tar på sig det.

$ 13. Akutkursen på läkalprogrâmmet

Yi

pratat om diskussionen om att införa en obligatorisk

akutkurs på tetmin 17 pâläkaryrogrammet.
$ 14. SSO-antal per program

Diskussion om möjlig awikelse från
stadgeninstruktionetna avseende hut många
studerandeskyddsombud som representerar varje program
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inför skyddsrond för logopedprogrammet.

BESLUT
$ 15. Proposition Jämstd.lldhets- och

Stytelsen beslutar föreslå fullmäktige att bifalla bilaga 11.1

likabehandlingsutskottet

med ändring

rn

i

Att-sats 1: att instsfta jämstálldhets-och
likabehandlingsutskottet fl ämtf som tillfälligt utskott i
Medicinska Föteningen Lund-Malmö under höstterminen
2015 med uppstart av verksamhet uncler våfterminen
2016.

Att-sats 3: att uppdra åt stytelsen att uwärdera utskottets
verksamhet under VT-16 samt HT-16 och återkomma till
fullmäktige om huruvicla utskottet bör införas som ett
riktigt utskott i Medicinska Föreningens stadga och
stadgeinstruktioner till FUM 3 verksamhetsåret
2016/2017.
$ 16. Proposition av "Ärets kursombud"

Styrelsen beslutar föreslå fullmäktige att rösta fram

punktetna enltgt bilaga / 2.1.
$ 17. Stadfästelse av percapsulambeslut

Percapsulambeslut angående äskan för Logope ddagatna
beslutas stadfistas. (se bilaga

1j.)

TILL SLUT
$ 18. Ovrigt
$ 19.

OFMA

$ 20. Utcheckning

Ovtiga punktet S 11-14lades till.
Ordförancle föt\<larar mötet avslutat.
Styrelsen går laget runt och beràttar om hur mötet
kändes.

BILAGOR
8.

I

Konkretis erad verks amhetsplan v erks amhets året I 5 / I 6, s e b iþgad

fil
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I1.1 Proposition jämstcilldhets- och likqbehandlingsutskottet JämU, se bifogadfil

l2.l

Reviderad efter FUM 2: Utredning avfi)rfarandet lving utmcirkelsen Årets Kursombud,
se bifogad fil

I3.l

Beslut angående tiskan S¿OSS, se

biþgadfil
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