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Medicinska
Föreningen
LundMalmö
Typ av sammanträde
StyrMUR 2

Sammanträdesdatum
2017-10-10

Mötessekreterare
Antonio Fernandez

Justerare
Ida Johansson

PROTOKOLL
StyrMUR

Tid
18.05 – 20:45

Närvarande: Hanna Djerf, John Louw, Ida Johansson, Josefin Holmgren, Matilda Johnsson
Sjöström, Antonio Fernandez, Alfrida Svennung (fram till 20:03, §21)
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I. Mötesformalia

!

!
!
!
!

1. Ordförande John Louw förklarade mötet öppnat 18:05.
2. Närvarolista upprättades enligt ovan.
3. Till justeringsperson valdes Ida Johansson.
4. Föregående mötesprotokoll från StyrMUR 2 finns anslaget på anslagstavlan men är
ännu inte justerat eller inlagt i pärmen.
5. Dagordningen fastslogs med tillägg för rapporterna §10-§12 samt övriga punkter.

!
6. Meddelanden: Inga meddelanden har inkommit.
!

!
!II. Rapporter

7. OMSIS
Mötet tar upp OMSiS och hur frågorna (om nattjourer och rätten till vård) som vi skickade med
besvarats. Olika lärosäten har olika lösningar. Mer finns att läsa i protokollet från OMSiS
(Malmö 7-8 oktober 2017).

!

8. NatGu
MUR skickade tre representanter till NatGu. De redogör för sina intryck från mötet. Bland
annat diskuterades frågan om hur PU ska bedömas och utredningen nya ST och införandet av
BT med föredrag från Jens Schollin.

!

9. JämU:
JämU ska ha en föreläsning den 26/10. De har också skickat ut en enkät och vill att
utbildningsråden ska skicka en liknande. Styrelsen ifrågasätter varför inte JämU utformar
enkäten. Kontinuitetsansvarig (med ansvar för JämU) ska ta detta med JämU och försöka hitta
en lösning.

!
!

Sida 1

10. CSC husstryrelsemöte
CSC ska ha möte den 2/11. Tiia-Marie Sundberg sitter i styrelsen och kommer eventuellt att
behöva input från studenter när det närmar sig.

!

11. MF-styrelsen
MF ska lansera en kampanj inför karnevalen. Mail kommer.

!

12. Preklingruppen
Preklingruppen ska göra rekryteringen av amanuenser mer transparent. De fortsätter också med
kursplanearbetet och med kompletteringsutbildningen för PBL-tutorerna. Framöver ska de
arbeta med psykisk ohälsa hos studenter och hur man ska fånga upp studenter som mår dåligt
under T5 och T10 (när studenterna inte har reguljär undervisning).

!
III. Diskussioner och beslut
!

13. Remiss om utbildningsplaner (bilaga 10.1 och 10.2)
Det är stora förändringar som ska klubbas igenom; särskilt vad gäller preklin. Inför att input
på remissen ska sammanställas anser styrelsen att frågan behöver tas upp med StorMUR.
Sekreteraren ska göra ett google drive-dokument som alla i styrelsen kan kommentera och
varifrån frågeställningarna ska sammanställas inför StorMUR.

!

14. Inspel 6-årigt läkarprogram (bilaga 11.1)
Bakgrunden till detta är att Sveriges förenade studentkår ska bistå i utvecklingen av en ny
examensbeskrivning för det nya läkarprogrammet. De vill att MF ska lämna ett inspel om
utredningen. MFs styrelse har haft möte med MURs ordförande och sammanställt ett inspel.
Ordförande redovisar inspelet för StyrMUR som ger input på innehållet. Styrelsen funderar
att ta med det som bilaga i handlingarna till StorMUR.

!
15. Punkter till StorMUR
!

Från föregående mötet:
- T9 (jourer mm)
- DOPS (införande mm)
- Akutkursen
- TimeEDIT
- Moodle (ny sammanslagning)
- OMSiS

!

Punkter att lägga till:
- 6-årigt läkarprogram
- Nya utbildningsplanen
- SSO
- CorMärkningen

!

16. JämU-enkät
Ida har mailat JämU och frågat om enkäterna. Styrelsen inväntar svar.

!

17. Ställningstagande förfrågningar
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MUR har fått mail med förfrågningar om att MUR ska uppmärksamma olika ärenden.
Bland annat har det kommit en förfrågan om att MUR ska informera om att olika studier
söker försökspersoner. Styrelsen anser att det måste sållas bland dessa förfrågningar och för
att något ska godkännas och spridas vidare av MUR bör det vara tydligt relaterat till
utbildningen eller en viss termin/terminer för att det ska vara rätt forum. Andra
förfrågningar får skickas vidare till rätt instans.

!

18. SSO
MUR söker just nu efter SSO i Helsingborg och för Preklin i Lund och Malmö. Detta
skickas till kursombuden och val ska hållas under nästa StorMUR.

!

19. Studenter för kursortsval
Studievägledare efterfrågar studenter från termin 4 och uppåt från Lund respektive Malmö
som kan hjälpa till och informera t3 om kursortsvalet (någon från Malmö och någon från
Lund) till VT18. Tanken är att studenterna skulle kunna ställa frågor och att de skulle utgöra
en slags panel. Styrelsen ska ta upp frågan på StorMUR i december och kolla om det finns
ett intresse hos studenterna.

!

20. Studentrepresentant administratörnätverk
Posten som studentrepresentant för andministratörsnätverket eventuellt ska bli en
permanent post som väljs i FUM. MFs ordförande vill att MUR ska hjälpa till att tillsätta en
tillfällig representant inför valet av en ordinarie. Representantens uppdrag handlar om att
hålla koll på TimeEdit, moodle och dylikt samt sitta i möten 2 gånger per termin.

!

21. Övriga frågor
I. MUR-tröjor: Josefin har pratat med Egil som har kollat med de andra utbildningsråden.
Deras förslag är att alla utbildningsråd ska ha samma tryck, ”Utbildningsråd”, och på så
sätt göra det billigare. Styrelsen är inte helt övertygad.
II. Justering av protokoll: Sekreteraren ska sträva efter att protokollen tas med på
nästkommande möte för att underlätta justeringen.
III. Cormärkningen: Josefin ska lägga upp det på facebook och ta det på StorMUR.
IV. Suppleant: Styrelsen ska skicka ett extrautskick till kursombuden där det bland annat
ska framgå att man ska skicka en ersättare om man inte kan komma.

!

22. Utvärdering av mötet
Styrelsen utvärderar mötet. Efter förutsättningarna har det gått bra.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
23. Ordförande förklarar mötet avslutat 20:45
!!
!!
!!
!
!!
!
!
!
!
—————————————————
Ordförande John Luow

——————————————————
Sekreterare Antonio Fernandez

—————————————————
Justeringsperson Ida Johansson
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