Medicinska Föreningen Lund-Malmö
Logoped- och Audiologistuderandes utbildningsråd.
Typ av möte: Styr-LAUR

Datum: 161012
Tid: 18.30

Plats: Ordförandens bostad

Sekreterare: Ellinor
Hjalmarsson

Närvarande
styrelsemedlemmar:
Carolina Yngvesson
Niklas Nesling
Lisa From
Anna Sandell
Anna Törnell Uhr
Göran Sernhed
Ellinor Hjalmarsson

Övriga närvarande:
Liza Eiman Nilsson
Gabriella Andersson

Justerare: Anna Törnell Uhr
och Lisa From.

§ 1. OFMÖ

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2. Formalia

Anna Törnell Uhr och Lisa From väljs till justerare.
Tid för protokoll, 1+1 vecka (19/10 och 26/10).
Liza Eiman Nilsson och Gabriella Andersson är adjungerande.
Närvarar som representanter för föregående styrelse respektive
studerandeskyddsombud (log).
Dagordningen fastställs.
Inget föregående protokoll finns.

§ 3. Genomgång av
poster
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Carolina Yngvesson ger en beskrivning av styrelseposterna och vilka
uppgifter som innefattas i respektive post.
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§ 4. Ekonomi

Resebudget: 1500:-. Används till bl.a. resor till och från möten.
Utskottskostnader: 1000:-. Används till nationella samarbeten och
materialkostnader. Har tidigare använts till exempelvis
gemenskapsaktiviteter och priser på sittningar.
Fikabudget: 2000:-. Används till fika på stor- och styr-LAUR.
Styrelsen avser att använda pengar till samtliga stor-LAUR från
denna budget. Kostnader för dagens möte och stor-LAUR 14/9 är ej
bortdragna.
Soulagering: 1500:-. Används till gemenskapsaktiviteter för
styrelsen samt mat på styr-LAUR. Om överskott i slutet av året kan
pengar användas till aktivitet för styrelsen.

§ 5. Rapporter

Samtliga styrelsemedlemmarna redogör för vad som hänt sedan
sist.

§ 6. Plan för
verksamhetsåret
2016/2017

Styrelsen avser att verka för fortsatta gemenskapsaktiviteter, såsom
jul- och påskmys. Styrelsen beslutar om att en julaktivitet ska hållas.
Fortsatt arbete för en bättre arbetsmiljö ska bedrivas. Problem med
F3 kvarstår samt iordningställandet av biblioteket på avdelningen.
Ett städschema för lunchrummet ska fortsätta finnas.
Arbetsmiljöansvarig Göran färdigställer ett sådant.
Oklarheter kring vem man ska vända sig till om problem i
studiesituationen uppstår finns bland studenterna. Det råder även
tveksamheter kring vem som har vilka uppgifter på institutionen.
Studenter har även efterfrågat en plan för tillvägagångssätt om
problem uppstår på kursnivå eller med kursansvarig. Carolina, Anna
S och Göran kommer att lyfta dessa frågor i ledningsgrupperna.

§ 7. Meddelanden
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Carolina redogör för beslut som togs vid senaste
ledningsgruppsmötet för logopedprogrammet. Ledningsgruppen ska
diskutera frågor från studenthåll, fungera som informationskanal
mellan studenter och programledning och vice versa samt i vissa fall
fatta beslut. Dock ska gruppen främst fungera rådgivande. På mötet
togs problemet med anonymitet och obligatorium på
kursutvärderingarna på institutionen för psykologi. Frågan om vad
som gäller kring kursbokslut och om kursansvarig kan avstå från att
genomföra dem togs också upp.
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Då studenterna har tyckt att det är oklart hur rollfördelningen ser ut
inom programledningen har LAUR fått i uppgift att undersöka vilka
frågor som studenterna fastnar på och inte vet vem de ska vända
sig till med.. Anna S mailar vidare frågan till kursombuden.
Audionomprogrammets ledningsgrupp hade vid tiden för styr-LAUR
inte haft sitt första möte ännu. Nytt datum är satt till måndag
17/10.
Carolina berättar om PNR och hur information ska spridas mellan
PNR och LAUR. Carolina ska därför kontakta representanterna i PNR
angående möjligheten att få en sammanfattning av vad som hänt
inför kommande styr-LAUR.
§ 8. På gång

Styrelsen kommer att gå en studentrepresentantutbildning den
20/10 som hålls av MF.
Carolina och Göran kommer att åka på nationella utbildningsmöten
i logopedi respektive audiologi 20/10 och fungera som
representanter för våra utbildningar. Logopederna har sitt möte i
Linköping och audionomerna har möte i Göteborg. Rapporter från
respektive möte kommer ges på stor-LAUR den 2/11.
Anna T U kommer att kontakta nationer om datum för
LogAud-sittning i december. Anna T U tar därefter beslut om datum
efter besked från nationerna samt angående tema.
Datum för julmys med LAUR beslutas till den 12/12. Anna T U
kontaktar husförman på Locus Medicus för eventuell lokalbokning.

§ 9. Forum Medicum

Carolina har fått i uppdrag från MF att samla in information kring
styrelsens och studenternas kunskap om Forum Medicum. Styrelsen
uppger att lite information finns samt att det ryktas om att logopedoch audionomprogrammen inte kommer att inhysas i de nya
lokalerna p.g.a. programmens låga lokalbudget. Det råder också
tveksamheter kring var anläggningen kommer att byggas.
I ett kommande bygge önskar styrelsen fler studieplatser och
grupprum samt bättre fungerande föreläsningssalar. Styrelsen
hoppas att en delaktighet i Forum Medicum skulle bidra till ett
större inflytande för programmen samt att öka informationen om
vad våra utbildningar innebär.
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Styrelsen anser att möjligheterna i nuläget är bristfälliga gällande
studieplatser, lunchrum och föreläsningssalar, framförallt gällande
logopedprogrammet. Det bidrar till en dålig arbetsmiljö. Farhågor
kring Forum Medicum finns; att situationen blir som på BMC,
nämligen att logoped- och audionomstudenterna inte känner sig
välkomna och att oklarheter finns kring hur och om vi kan nyttja
lokalerna.
Carolina svarar MF.
§ 10. T5 Log

Många av studenterna på termin 5 på logopedprogrammet har
upplevt en påtaglig stress under terminen. Studiesituationen samt
personliga aspekter har bidragit till klimatet. Styrelsen efterfrågar
därför samlad information kring situationen.
Kursen har inte fått ett fullständigt schema i tid och informationen
kring kursmoment har känts vag. I en av PBL-grupperna har det
även uppstått problem kring exempelvis kontraktsskrivning
Gabriella Andersson, studerande skyddsombud (log), kommer att
skicka mail till programledningen för att belysa de rådande
problemen. Samma mail skickas till ordförande och vice ordförande
i LAUR, arbetsmiljöansvarig samt till studenthälsoansvarig i MF.
Schemaläggning, handledning av PBL och kursbokslut ska även tas
upp i ledningsgrupperna.

§ 11. Kommande
Stor-LAUR

Angående kommande stor-LAUR finns önskemål om att inte vara i
lunchrummet. Locus eller F1 ges som förslag. Styrelsen beslutar att
F1 är att föredra. Lisa ansvarar för att boka lokal.
Ketty Holmström och Boel Heister Trygg är inbjudna till delar av
mötet. Boel kan ej närvara, men Ketty kommer.
Carolina mailar kontaktlista till Anna S som kontaktar samtliga
kursombud kring vilka frågor studenterna har till programledningen
gällande problemhantering och ansvarsuppdelning. Svaren skickas
till Anna S samt tas upp på stor-LAUR och i ledningsgruppsmötet
(log).
Carolina kan avlastas genom att dela ut vissa uppgifter under mötet
till andra styrelsemedlemmar. Carolina informerar
styrelsemedlemmarna innan om vad som ska tas upp.
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§ 12. Övriga frågor

Carolina delger information från logopedstudent Camilla Sender i
Uppsala angående en workshop om AKK och ögonstyrning från
företaget Tobii. Styrelsen anser att det blir svårt att hinna med en
workshop under hösten och ger förslag att förlägga aktiviteten till
våren. Carolina mailar och frågar.

§ 13. OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ordförande Carolina Yngvesson

Sekreterare Ellinor Hjalmarsson

Justerare Lisa From

Justerare Anna Törnell Uhr
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