Medicinska Föreningen

Protokoll

Lund - N{almö

Styrelsemöte 9

T¡'p av sammanträde:
Stvrelsemöte

Sammanträdesdatum

Sekreterare:

Justerare:

I{lan Grönvall

2015-12-10

Plats:

Lund

-

Tid:
18:20

Avalons myshörna

- 21:30

Vincent Henzel

Nfedverkande:

Tillie Johansson, Johan Hellgren, Line Hjeliström, Avalon Ernstson, I{Lan Grönvall, Vincent
Henzel

FORIvIALIA
s 1.

oFr\{o

Ordtörande förklarar mötet öppnat.

$ 2,

l\Iötets bel'röriga utlvsra

Nfötet förklaras behörigt utlvst.

$ 3. Fastställande ar. dagordningen

Lägger till punkterna
Diksussion:

Filosofìskt utskott
Återtapportering av flyktingengagemang
Beslut:
Flytt av sryrelsemöte
$ 4.

Val av justeringspersoner

$ 5. Föregående mötesprotokoll

Vincent Henzel
Inga tidigate protokoll attlägga till handlingarna

RAPPORTER
$ 6. Incheckning

Alla berättar om hur de mår

$ 7. Stvrelserapporter

Vincent: Haft möte med Intervaro; hjálpt till med
översättningen av l-remsidan.
Jol-ran: Löpanclc arbcte; jobbat mcd Corpus Laborans;

Lund,2OI5-12-'J,6

Mötesordforande

Tillie

Johansson

Sekreterare

Klara Grönvall

Justerare
Vincent Henzel

jobbat lite inför examensfèsten; jobbat med
inkoms tdeklarationen.

I{lan: N{ailat om

ör'ers ä ttningar

till utbildningsuts

ko tren

;

renskrivit protokoll; jobbat mecl översärtningen av
hemsidan; haft möte med Tillie.

Linc: Har vantpå, mötc mccl utbildningsplansgruppen;
varirpä, AlF-iedningsgruppsmöte; hafi möte med Tillie;
varit på stor-N{UR.
Avalon: F{arhaft möte med de nva novischfórmännen;
börjat planera för den kommande novischperioden;
jobbat med stipenclier (Stig Radner och N'IF-superior).
Tilüe: Har jobbat mecl arbetsgruppen för clen strategiska
planen; planerat och fìxat med mästerföteläsningen; varir
på kurs om hur man bedömer pedagogisk komperens,
städat förrådct n-rcd Johan och IFÌ\IS,\; varit påt
beredningsmöten med fàkulteten; planerat och varit på
FUNI; haft möte med Petet Svensson och Johanna
(VlUR-ordförande) om T2-konkretis edngen; varit på
Ting med LUS; varit på rektorslunch.
$ B. Rapport från NIVH-Forum

Tillie rappotterar om vacl cle pratade om på NfVH-forunl
i Linköping.

$ 9, Akutkursen på T11,

Line rapporterar om hur det gick i diskussionen kring
akutkutsen på T11 på storMUR 2 clen B december.

uppföljning

$ 10. Rappon ftãn seniors

Tillie rapportt-far vad det ptatades orn på seniorsmöret.

DISKUSSION
$ 11. Soulagerìng av utbildningsurskotren samt

kursombud

Line berättar vad hon har tätt för feed-back på vad
utbilclningsutsliotten och kursombuden önskar för
soulagering. Vi diskute rarvadvi tycker om detta.

$ 12. IJppföljning hösten och blickar till våren

Vi

ser över vad

vi gjort under hösten och Tillie drar en

översiktlg planering av r'åren.
Lund, 2015-12-16

Mötesordflorande
Tillie Johansson

Sekreterare

Justerare

Klara Grönvall

Vincent Henzel

$

13. Förslag på fìlosofìskt utskott

Det har kommit in ett förslag fìån en medlem om att
st^rta ett fìlosofìskt utskott. Vi diskuter¿r vad vi tänker
om iclén och kommer fram till att uppmuntra till ett
samarbete med I(LlLLl.

$ 14. Aterrapportering om flyktingengagemang

Vincenr berättat om hur det gått i efterforsknir'ga:rna
kring vacl vi kan göta för nyanläncla. Vincent ocb Klara
jobbar r,'idare på detta.

BESLUT
$ 15. N'Iagnus

Blir pristbncl

Stytelsen beslutar att tillsrv-rka nornineringen från

nomineringskommi ttén.
$ 16. Andring av stvrelsemötestider VT16

Flytta
den

13

/S-mötet till den

1,1, -1,2

1.7

f 5, överlämningsdag/helg

/ 6 ìstället.

TILL SLUT
$ 17. Ovrigt
s 18.

\

otrMA

19. LTtcheckning

Finns unde r fa stställande ail dasordniflg

Ordförancle föÁ<l,arar mö tet ar,'slutat.
Styrelsen går laget

tunt och beràttx om hur mötet

kändes

Lund, 2015-12-16

Mötesordfürande

- Tillie Johansson

Sekr-eterare

Justerare

Klara Grönvall

Vincent Henzel

