Medicinska Föreningen

Protokoll

Lund - N{almö

Styrelsemöte 7

T1'p av sammanträde:

Sammanträdesdatum:

Stvrelsemöte

201,5-11-09

Sekreterare:

Justerare:

Ilalra Grönvall

Emma Svensson

Plats:

Luncl

-

Tid:
18:20

Emnas korre

- 21:00

Nfedverkande:

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

F'OR]\[ALIA
s 1.

oFMo

Orclförande förklarar mötet öppnat

$ 2. N{ötets behöriga urlvsta

Nfötet förklaras behörigt utlyst

$ 3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs

$ 4.

Val av justeringspersoner

Emma Svensson

$ 5. Föregående mötesprotokoll

Inga protokoll att lägga till handlingama

R,\PPORTER
$ 6. Incheckning

Vi går laget runt och berättar hur vi mår

$ 7. Styrelserapporter

Line: l-rar varit på ,\LF-GU beredningsmöte;har haft
nröte med Johanna från trIUR; prara:t med Peter
Svensson om akutkursen på T11.

I{ara: Börjat översätta hemsidan och skrivit
poslbeskrivning

Lund,2OL5-I2-O7

Mötesordlorande

Sela'eterare

Tillie Jqhansson

Klara Grönvall

í //
{ / l--,

ez?

Justerare
Emma Svensson

Emma: har skrivit posrbeskrivning och gjort en
clagorclning föt arbetsmilj öutskottsmöte.
Avalon: Hat bestämt datum för Corpus kick-off; har gått
igenom vacl som ska änclras till nor.ischperioclen VT16
n-red Johan och Tillie; bokat in n1'2 novischfötmännen på
en utbildning med Projekt Sex.

Johan: Tagit igen saket som hamnat i skymundan under
arbetet med Corbalen och jobbat med det löpande
arbetet. Skrivit på äskan till NBÀ,{FU och jobbat med

bokföringen,
Vincent: H.ar rättat till småsaker på hemsidan och bokat
in ett möte med Albert på Inten'aro.

Tillie: FIar l'arit och representerat på Sandblomsclagen;
varit på C)I(; varÌt på möte med NRU; konkretiserat
vcrksamhetsplanen för Corpus N{cdicum mcd Simon;
vatit på" forskningens dag; varit på rnöte med
arbetsgruppen för åsiktspropgammet; påbörjat en
arbetsgrupp mecl OI( och LL'S sorn ska jobba med
pedagogil< inom universitetet; representerat på GAbalen; varit på SFU-möte; haft möte med ledningen

ttjr

Corpus och varit på ledningsmöte med fakulteten.

BESLUT
$ 8, ,A,skan

-

Aktivas ttöior

Johan förecltar äskan för styrelsen þe bilaga 1.1)
Sryrelsen beslutar attbifalla äskan med hela beloppet.
Förslag att Johan pre scnterar hur vi liggcr till mcd
stvrelsedispen. nästa nröte.

$ 9. Askan

-

Högtalare till puben

Swrelsen beslutar attbifalla äskan mecl hela beloppet efter

omröstning med handupptäckning (4 mot 3).

Se bilaga

Lund,2O\5-I2-O-1

Mötesordforande

Tillie

Johansson

Sekreterare

Klara Grönvall

Justerare
Emma Svensson

2./.

DISKUSSION
$ 10. Rapporteting och förankring

i swrelsen

Vi diskuterar hur vill göra

mecl styrelserapporter och

förankring på st1 relsemötena.
$ 11. Akutkurs på läkarprogramn-ìet,

Line ftiredrar hut det gått med diskussionen kring

åtetkoppling

akutkursen pàT1,1,, se hilaga

4./.Vi

diskuterar vad vi

tycl<er om det hela.

$ 12. Stuclicplatscr på Blockct

Linc forcdrat hur cliskussionen går kring att ansvatiga för
lokalerna på blocket vill göra om r'åra studieplatser till
konferenslokaler. Vi diskuterar vad 'ui wcker i denna
fràga.

$ 13. Komrnunikationskanalcr

-

\'ctrls ansvar?

Styrclsen cliskutetar velrì solrl ska r,'ara ansvarig för
Facebool<sidan och hemsidan - bestämmer attl<ar^ t^r
övet ansvaret för facebookmeddelandena tllls I'idare och
att Tillic, I{lara, Johan och Vinccnt bokar in ctt mötc för
att diskutera arbetsFördelningen vidare.

$ 14. Lltbildningsrådsorclförancle på utbvte

Orclföranden för LAUR ska åka på utbl'¡s och vi
diskuterar vilka konsekvenser det får och hur dessa ska
lösas på bästa vis.

$ 15. Fön'äntning- och feedbacksmöte

Vi bestämrner

atr

vi

ska ha detta möre den 6/2-201,6.

TILL SLUT
$ 1ó. Ovtigt

Inga övriga punkter

s 17. OFIVIA

Ordförande forklarar mötet avslurat.

$ 18. Utcheckning

Styrelsen gìtr laget runt och l>erättau om hur möret
käncles

BILAGOR
Lund,2O1.5-1.2-07

Mötesordftirande

Sekleterare

Tillie J,phansson

Klara Grönvall

/,,1

Justerare
Emma Svensson

(*.-

Bi/aga / ./. Askan triisultuenÍionering

se

Bikga 2./. Àskan Pubnøsteriet ltögtalarc,
Bilaga 4.1. Undulag

btfogadfl

n

bfogadJìl

till di:kussion on Akøt/ears 711,

se

btfogadfl

Lund,2OI5-L2-O7

Mötesordlorande

Sekreterare

Tillie Johansson

Klara Grönvall

Justerare
Emma Svensson

