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Datum: 2076-04-28
Tid:17.35-19.45
Plats: A-huset, BMC. Segetfalksalen
Mötesotdförande: Julia Frändberg
Seftretetare: Tillie J ohansson
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TFMÖ
Mötet öppnas.

2

3

Mötets behödga utlysande
Mötet beslöt
att mötet var behörigt utlyst.

Upptop/Justering av röstlängd
Mötet beslöt
att justera töstlängden rill 19.

4

Y al av mötessekreterare

Mötet beslöt
att välja Tillie Johansson till möressekretetare

5

Val av iusteringspersoner
Mötet beslöt
attvàlja Arvid von l(onow och Johan Hçllgrs¡ till justeringspersoner

6

Fastställande av tid och plats för iustedng av protokoll
Mötet beslöt
att protokollsjustering ska ske senasr den 72 maj pä Medicinska
föreningens expedition.
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Adiungeringar
Mötet beslöt
att adjungera samtliga nàwarande.

8

Fastställande av dagordnigen
Mötet beslöt
att fastställa dagordningen.

9

Mötesordningen
Mötet beslöt
att fastställa mötesordningen.

10

Val av fulltnäktlges funktionätsposter
Presentation, utftågning och diskussion errligt btlaga 2

Mötet beslöt
att vakantsätta och återremittera posten som fullmäkdges talman
(suppleant) till valberedningen.

attvälja Linda Tallroth till fullmäktiges otdinarie sekreretare för
vetksamhe t sãret 201 6 / 17
att vakantsätta och återemittera posten som fullmäktiges sekteterare
(suppleant) till valberedningen.

tl

Yal av Medicinsaka föreningens styrelse
Ptesentation, utftågning och diskussion errligt btlaga 3

Mötet beslöt
att vàlja J ohanna Henriks son till utbildningsansvadg för
vetksamhetsäret
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.

att v àlja Andrea,\hlfon t till in fo s ekreterare för verks amhetsåre t

2016/17.
Rästldngden

jø¡teras

till

19
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attvàlja Ida Linnea Schalén till socialt ansvarig för vetksamhetsåret
2016/17.

Mi)tet E'oarneras

fir

tämning-au-blåsa-þaøs I 8.40-1 8.5

att v àlja I{a j sa Sandbetg till s tudenth

äls

t

oansvadg för verks amhetsåret

2016/17.
I{ajsa Sandberg deltog ej i beslutet.
Riì$lcingden

justera¡

till

18.

attvàlja Maria Bogg Ekwall till PR-ansvaÅg föt verksamhetsåret
2016/17.

Madeleine T,ehancler cìeltog ej i rralen

12

till

sq'rel5sposternâ.

Ovtigt
Styrelsen efteúrâ.gar respons om hut återremittetingen hanterats efter
första val-FUMet.

Fullmäktige vill lägga till protokollet att under valfullmäktigemötet
(2016-04-11) och (2076-04-28) hat det förts en generell diskussion om
styrelsesammansättning. Diskussionen har också berört vikten av en
fötening som är representativ föt alla, medlem som aktiv.
Beslutet om att åtetremittera styrelseposterna vid förra

fullmäktigemötet togs för att säketställa att utlysning och
matknadsföring av posterna hade nått ut till samtliga medlemmar.
Genom detta säkerställdes att nominetad styrelse representerâr
intresset i föteningen för de utlysta posternâ.
Fullmäktige vill också uppmuntrâ den nyvalda styrelsen att
nästkommande åt, genom god marknadsföring och kommunikation,
varna om en balanserad och jämställd stytelse och förening.
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TFMA
förklarar mötet avslutat.
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