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Sekreterate:
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:
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Sandbetg, J ohznna Henriks son
Frånvarande:

}tlartz Bogg Ekwall

FORN,TALIA
$ 1.

OFMO

Otdförande fötklarar mötet öppnat

$ 2. Mötets behöriga udysta

Mötet förklaras behörigt utlyst

$ 3. Faststâllande av dagotdningen

FaststáIld

$ 4.

Adjurgeringar

Inga adjungeringar

$ 5. Val av justeringspersoner

Sandra Ahlberg

$ 6. Fötegående mötesprotokoll

Protokoll från STYMT och STYMS läggs till
handlingarna

Lund,2017-02-01

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare

Andrea Ahlfont

Justerare
Sandra Ahlberg

RAPPORTER
$ 7. Incheckning

Vi går en fl.rnda dàr allaberàttar hur man mår

$ 8. Styrelserâpporter

Johanna: Arbetat med att revidera MPH-URs
s tadgeinstruktioner. B ö{ at planera s ittning för

utbildningsutskotten och ârbetsmiljöutskottet med
Kajsa. Varit på delegationen för nya

läkarprogrammet.
Kajsa: Varit på JLM-näwârk. Skrivit klart protokoll

för arbetsmiljöutskottet. Letat

fualc:' en

blankett om

atbetsplatsolyckor.
Sandra: Det vanliga. Bokat Lillsjödal för

MIFFOs

kickoff till hösten. Jobb och kontakt med
sexmästare

inför examensfesten. Räknat

kassaskåpet. H¡älpt novischgeneraler med kontrakt

inföt sittningar. Kontrakt och alkoholtillstånd för
Sångboken o Pattus. Möte med Toddyspexarnas

fötman och Toddyfar. Coqpus Laborans.
Andrea: Det gamla vanliga, dvs. Ptotokoll, hemsida,
instagram etc. Marknadsfört utlysningen av socialt
ansvarig. Varit

i kontakt med valnämnden för att

boka in ett första möte. Marknadsfört utlysningen
av FUM-valet. Hf zilpt Madde med Aktiva

for

Dummies. Skapat formuläret "Veckans
Srudentrepresentânt" för att få in postbeskrivningar
från studentrepresentanter samt för att synliggöra
det utbildningsbevakande och

Ltnd,2017-02-01

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare

Andrea Ahlfont

Justerare
Sandra Ahlbetg

studenthälsofrämjande arbetet. Gjott en ny

"Välkommen novisch"-banner till facebook. Gjort
ett massutskick åt Ambio.
Ida: Möte med arbetsgflrppen för Novischperioden.

Börjat skdva testamente.
Madde: Mycket jobb med studentärenden.

Uppstartsmöte med arbetsgruppen för
åsiktsprogrammet. Vadt med när rektorns
ledningsråd besökte medicinska fakulteten. Aktiva

for Dummies. Möte med Toddy. Skrivit
válkomstbtev till novischer. Deltagit i en
atbetsgrupp för digital examination. Vanliga möten.

DISKUSSION
$ 9. Halvtidsdiskussion

Styrelsen diskuterar hur terminen har gått.

Vi

upplever att vi har fungerat bra som grupp och att

vi har åstadkommit mycket. Vi har löst många svåra
situationer på ett bra sätt och blivit öppnare
gentemot vafandta.

Oftaharvihafthöga ambitioner och jobbat för
mycket. Många tycker att det har varit iobbigt att
behöva göra arbete som ligger utanför våra posters

stadgeinstruktioner och rnål enligt
verksâmhetsplanen.

Lund,2017-02-01

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare

Andrea Ahlfont

Justerare
Sandra Ahlberg

Sammantfattningsvis är vi övetens om att allahar
jobbat på mycket bra och attvihm åstadkommit
enormt mycket, men att vi måste sänka ribban.
Ntadde tar upp ftàgan om att delegeta uppgifter.

Vi

kommer fram till âtt vi måste ge vmandra tydliga

r¡mar när vi delegerar.
$ 10. Våren 2017

Yi

gàt igenom FUMs prioriterade mål

i den

konkretiserade verksamhetsplanen för att se var i
atbetet vi ligger ,ust nu. Däreftet diskuterar vi hur vi
ska lägga upp ârbetet mecl att tevidera

stadgeinstruktionerna och novischpedoden inför
våren. Till en början prioriterar vi att bli klara med
stadgeinstruktionerna. Arbetet kring

novischperioden ska ske patallellt, men behöver inte
fiárdigställas innan stadgeins truktione rna ät

klan.

Andrea ska till New York i mars och delegerar

dfuf& ansvaret för instagtam till Madde. I{ajsa och
Sandra får skriva protokoll på STYM11 resp
STYM12 föt att så många som möjligt ska ha skrivit
ett protokoll innan Andrea åker till New York.
Iàa tar upp frågan om hur vi ska arbeta när hon gåt
av sin post om ingen efterträdare tillsätts omgående
Johanna tar
$ 11. Hälsningsgillet VT17

i

så fall över arbetet

kring stipendier.

Sandra och Andrea hjálper rill att bygga upp på

förmiddagen. Madde, Johanna och I{ajsa står på
eftermiddagen,

L:onà,2017-02-01

Mötesordföta;nd,e
Madeleine Lehander

Sekreterare

Andrea Ahlfont

Justerare
Sandra Ahlberg

$ 12. Novischperioden

Johanna vtllvara med när Sandra presenterar MF på
upproPet den 23/1. Madde och Sandra tar över
kontakten med genetaletna och kommer att fräga

om andra aktiviteter som vi kan delta i.
Ida rapporterar vad som diskuterades på
arbetsgruppens möte och hur de vill fôrändra

novischperioden. Mer information kring detta
kommer att tas upp när arbetsgruppen har haft fler
möten och kommit fram till ett tydligare förslag.
$ 13. Tandem

Johanna ytkar pà att punkt 14 styrelsekonstellation
läggs innan punkt 13 tandem. Styrelsen bifaller.

Efter att ha lysssnat på tandemgeneralens åsikter
diskuterar vi huruvida vi bör fortsätta samarbeta
med resten av Corpus Medicum. Vi tar upp
diskussionen med Fullmäktige.

BESLUT
$ 14. Scytelsekonstellation 17/18

Sandta yrkat pår

alt föreslâ fullmäktige att utlysa följande sju
styrelsepostet:

Ordfötande
Vice ordförande med ekonomiskt ansvar
Utbildningsansvarig
Studenthälsoânsvarig
Socialt ansvarig

L¡nà,2017-02-01

Mötesordföra:nde
Madeleine Lehander

Sekreterare

Andrea Ahlfont

Justefafe
Sandra Ahlberg

Infosekretetate
PR-ansvarig
samt

attpostern^ Ordförande och Vice otdförande med
ekonomiskt ansvar skall, vara heltidsarvoderade.
Sryrelsen bifallet

TILL SLUT
$ 15. Ovrigt

Madde ytkar pä
att fTyttr STYM

1,3

frân den

21,

/2 t:ll. den 20/2.

Styrelsen bifallet.
$ 16. OFMA

Ordförande förHalørt mötet avslutat

$ 17. Utcheckning

Vi går laget runt ochberättar om hur mötet kändes.

L;und,2017-02-01

Mötesordfön^nde
Madeleine Lehander

Sekreterare

Justefafe

Andtea Ahlfont

Sandra,\hlberg

