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FORN{ALIA
s 1. OFMO

Orclfötancle förklarar mötet öppnat.

$ 2. N{ötets behöriga utlysra

Nlötet förklaras behörigt utlyst.

$ 3. Fastställande av dagordningen

Lägger till information om stvrelsedispen under

fappoftef.
$ 4.

Val av justeringspersoner

$ 5. Föregående mötesprotokoll

Johan Hellgren
Lägger protokoll 5 ocl-r 6 till handlingarna

RÁ,PPORTER
$ 6. Incheckning

Ãlla fâr betätta något bra som harhànt och en sak en
hoppas ska hända innan jul.

$ 7. Sryrelserapporter

Emma: Harbaft lunchmöte med Peter Svensson, Tillie
ochJohanna (orclförande i N'IUR) om fokusclagatna;haft
möte med arbetsmiljöutskottet; har haft
uppföljningssamtal med Tillie.
Line: Har haft möte med Peter Svensson om Akutkursen
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och jobbat vidare med utkastet till diskussionsunderlaget
ull detta; jagat utbildningsråd; pratat medJohanna
(otcltõtande i N.fUR) om anatomiutreclningen som gjotts
av ridigare presidie och om T2-konkretisedngen.

Iilara: har varit pà möte om info och PR samarbete; har
tagit över informationsans\raret för hemsidan och
Faccbooksidan; har skdvit ut protokoll och vadt på
Corpus N'Iedicum st1'relsemöte.

Avalon: har otdnat Corpus-kickoff, haft möte mecl
sexrnästarna och ufvärderat Corbalen; haft möte med
pubmästarna.
Johan: Varit på konferens i Stockholm om "Framtidens

högskolemìljöer" inför Forum Medicum; jobbat mecl
Corpus Laborans; haft stipencliemöte med AF; r'arit på
läkarsällskapet i Lunds st\.relsemöte; r'arit på möte med
Intcrvaro tillsammans mccl Vinccnt'haft möte mcd
Hugh, Nils och An'id om skulden till CRC.

Tillie: har r.arit på inspektorsmiddag; haft möte med 2
representanter trån EU som vill ha en EU-dag i Lund;
varit på SFU-möte;varit på styrelsemöte med Corpus
Nf eclicum; v arit pà LUS- j ubileums mi ngel ; v arit pä LUAmöte; presenterat rapporten om studenthälsa för
Iog/auds programdirektörer.

Tillie betättarvad som har hänt i ftàgan om r.åra

$ 8. Studieplatsfrågan på Blocket

stuclieplatser på blocket.
$. 9

Infonnation om styrclscclispcn

Johan Ï¡cràttar hur mvckct vi har använt av
swrelsedispen.

DISKUSSION

\

10. Terminens aktiv

Ar.alon och Emma ï¡etättar hur terminens al<tiv har delats
ut tidisate år och vi diskuterat vad vi tycker om denna
utmärkelse. Vi diskuterar hur vi vill göra med priset den
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/
Tillie betättar om I[VH-[orum i Linköping och \racl som
ska hända dâr. Hon planem lvfta vfu rapport om
studcnthälsa. Emma iördfu att dcr kanvara cn iclé att
här terminen, se bilaga

S 11. NIVH-Forum i Linclköping

ptata"
j

om de anàrahar

äm s tälldh ets

/Likabehandlingsu tskott och

h

ur

de

t

fungerar.

och dcn råclanclc situationcn mcd
nyankomna i Lund/Skåne
S 12. À,IF

Vi diskutctar hur vi tänkct att r.i kan biclra som förcning,
fõreslår att vi ska höra av oss till de större
välgörenhetsorganisationer som redan jobbar med detta
för att höra vad som behör's.

$ 13. Studentluncl
S. 14.

- läget just nu

FUNI-välja novischgeneraler

Johan föreclrar vacl som händer i arbetet med Studentlund
nu och hur strukturen i arbetet ser ut.

Vi diskuterar hur r-ì ställer oss till r.årt törslag i vår
konkreti serade verksamhetsplan om âtt FUNI-välj

a

generaler till novischverksamheten. Àvalon får

uppmuntran om att sl<riva ett förslag om hur det kan ske.

BE,SLUT
$ 15. Proposition Fulhnäktigeclatum VT-16

Styrsls.r beslutar att föreslå till fllhnäktige att fastställa
mötesdatum enligt bilagø 2.

$ 16. Proposition Swrelsemöten VT-16

Besltrtar att Fastställa mötesdatu.m enligt bilrga 3

$ 17. Proposition,\vbetalning

St1,rs1... beslutar att föreslå till fullmäktige att besluta arr

tlll CRC

ekonomiskt balansera ut clet underskotr till CRC som
ackumuletats för t.ex. inredning och underhåll beställt av
Nfedicinska Föreningen från och med 2010 till idag.
$ 18. Askan Novischperioden, facldor

Sry'relsen l¡eslutar

attbifalla äskan om facklor eril'gt

bilaga

4.

TILL SLUT
$ 19. Ovrigt

Line ber om undedag till att foredra clen ps1'kosociala
enkäten till ÂLF-ledningsmöte. Tillie fìxar!
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s 20. oFN4Â

Ordfðrande f örklanr mö tet al.slutat.

$ 21. lJtcheckning

St¡trsl5.r går laget runt oclr t¡eràttar om hur möte t
kändes.

BILAGOR
Bilaga 1 . A'Iinnesantec/<nitryarfrtin di¡ku¡¡iou l<ntry terxtineat' a,ktit,

2015-11-24
Under ett antal terminer har priset för Terminens Aktiv utlysts och delats ut av Medicinska
Föreningens styrelse. Príset har dock inte bara tagits emot positivt då det har uppstått situationer där

andra utskottsordföranden inom samma utskott som termínens aktiv har tagit illa upp och uppfattat
priset som orättvist då alla i utskottet bidragit lika mycket till utskottets aktiviteter. Styrelsen kan
heller inte finna några riktlinjer eller noggrannare beskrivning varken kring priset syfte eller hur
utlysningen och nomineringen bör gå till.
På dessa grunder beslutar Styrelsen därför

att inte utlysa och dela ut priset förTerminens Aktiv
höstterminen 20L5. Priset kan fortfarande komma att utlysas och delas ut under kommande
terminer. Om så blir fallet rekommenderar Styrelsen att priset omarbetas och att tydligare riktlinjer
tas fram så att inga medlemmar ska behöva ta illa upp av priset.

Bíkga 2. Fo:nlagþå ndtestiderfirfullmàkttge I "T16.
FU1M s

22/2 (män)

FUNI6 22/3 (tis)
FUi\{ 7 1,6/5 (mân)
valFUNtl I1/4 (màn)
valFUNI 2 9 och 11/5 (mån, ons)

Bikga

i.

NIöte 9

t\'Iò:te:fiderfor sjrelsen

VTl6

2/2
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NIöte

1,0

24/2

NIöte 11 15/3
NÍöte 12 29 /3

Möte 1,312/4
N'[.öte 1,4 27

/4

}./.öre 1,5 4/5

NIöte 1613/5
Bilaga 4. Às,ëan Not,iscltperioden, facklor

till nollningen och är tänkt att
användas tillframtida nollningar (huvudsakligen stadsparks- och partusceremonin) och andra MFaktiviteter. Detta gjorde jag då de tidigare facklorna var trasiga och eftersom facklorna behövdes

Jag, Egil Borg Bromée, har köpt facklor och lampolja som användes

snarast behövde jag handla dem snabbt innan jag kunde få pengar från MF till dem. Den totala

kostnaden var 564. 50 kr (se kvitto)
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