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FORMALIA
s 1. oFÀ4O

Ordförande förldarar mötet öppnat.

$ 2. Mötets behöriga utl¡,s12

Mötet förklarades behörigt utlyst.

$ 3. Fastställande av dagordningen

Fastställd.

$ 4.

r\djungeringat

Inga

$ 5. Val av justeringsper:son

Andrea -A.hlfont

$ 6. Föregående mötesprotokoll

ProtokoÌl STYM9 läggs till handlingarna.

RAPPORTE,R

Lund,2017-02-08

Mötesordförande
Madeleine Lehandet

Sekreterare
Sandra -,{.hlberg

Justefafe
Andrea Ahlfont

$ 7. Incheckning
S B.

Sq,relserâpporter

Yt gàr en runda dfu alla.beràttar hur man mår
I(ajsa: Varit på examensfesten och planerat sittning för
arbetsmiljöutskottet och utbiÌdningsutskottet
tillsammans mecl Johanna.
Johanna: Yarrtpà. slddresan, varit på lunchmöte med
studentrepresentânter inför PNL, planerat sittning
tillsammans med I(ajsa och fortsatt arbeta med

MPH-URs stadgar. Bokat stuga inför
styrelse-överlämning

till sommaren,varít

på T1s LrpProp

och fìlmat ljte infor stylelsefilmen till utlysningen

aY

sty:r-elseposterna.

Sandra: Skickat in kontrolluppgifter

till skatteverket,

aù:,etat med novischperioden, börjat bokföra

examensfesten, startat arbetet rrred Todclyclagsutskottet

och börjat med den ekonomiska halvårstapporten. Varit
och presenterat NIF på T1s upProp och varit på
Sandblommöte med Nladde.
Andrca: Varìt på examensfestefl, tâgit övet en del arbete
fuänMaria - utlyst posten för socialt ansvatig. Dragit lite

i Facebookschemat, fixat protokoll, haft första mötet
med valnämnden, varit på FuM och hat böriat skriva
nästa info-mail.

Julia: Precis blivit vald, tagit över mailen från Icia och
fått sitt första rneddelande som socialt ansvariq.
Madde: Hanterât ett tungt stuclentärende, höI1 tal på
Ltncl,201.7 -02-08

Mötesordförande
Nladeleine Lehander

Sekreterare
Sandra Ählbetg

Justefafe

Andrea,\hlfont

läkarnas examen, varit på flera möten bland annat med

arbctsgruppen för digital examination, atbetsgruppen

för nya utbildningsplanen för lâkarprogrammet, en
grupp som arbetar med riktlinjer för s¡-rdieuppehåll och
med SUS on-i kombinerade tjänster. Har ocl<så varit på
fakultetlednings kick-off, Sandblommöte och deltagit
på Lus-Ting.

DISKUSSION
$ 9. Fortsatt arbete

i

styr:elsen

Vi presenterar oss förJulia och l¡erättar lite on-l oss själva.
Vi pratar också om styrelsens arbete och atbetsbclastning
samt hur arbetet skall fortsätta i vär då vi saknat
PR-ansvarig. Fullmäktige har uppdragit styrelsen att
tillsätta en konsuÌttjänst som PR-chef som kan 1ösa de
viktigaste puckarna gällande PR-albetet. Styrelsen anser
âtt det vìktigaste är att sköta utlysning och
marknaclsföring av poster. Det vc¡re också bra om
Facebook-schemat kan leva vidare . Styrelsen kommer
överens om att utllr5¿

s¡ post, prata runt med

eventuella

intresserade och sedan forma tjänsten efter de behov och
intresse som finns. Andrea Lrtllrss¡ posten imorgon

och sista dagen att

sö\<a

27

f

1,,

àr 6f 2.

Madde föreslår att vi planerar in en liten kick-off, den blir

av den 1,6/2.

\

10. Aktiva/stuclentreps

for dummies

I verksamhetsplanen står att styrelsen bör skriva ihop
guide om vad det innebär

en

^ttveLr^

aktìv/ stuclentrepres entânt inom MF. Vi diskuterar
förslaget Madcle och Andrea tagit fram

c-¡ch

Ltnd,201,7 -02-08

Mötesordförande
IVladeleine Lehander

Sekreterare
Sandra Ahlberg

Justefafe
Andrea Ahlfont

b

kommer med

kommentarer. Till nâsta st¡rrel5.to

",. l<ommer

doknrientet som besluts förslag.
$ 1 1. An'oderingsavtalet

Vi diskuterar hurr-rvida ett ar-voderingsavtal skall knåpas
ihop eller inte. Många åsikter l<ring sjukskrivrung,
t^ fra;m ett
Styrelsen uppclrar Madde och Sandra
^tt
forslag i mån av tid.

$ 12. Novischperioden

Vi pratar om vad som sades på FuM om arbetsgruppens
arbete och vad vi skall delta i Lrnder novischperioden.

$ 13. Flecìersmecllernmat

Styrelsen diskuteras eventueLla kandiclater, enligt stadgan

protokollförs inte detta. Styrelsen kommer attlàgga fram
förslag till nästa FuM.

TILL SLUT
$ 14. Ovrìgt

1.

Johanna och I(ajsa informerat om planetna för
sitningen med utbildningsutskottet och
arbetsmilj öutskottet.

2.

Madde tar upp frägan om

hr-rr

vi vill göra med

"hemvändarhelgen" under universitets jubileurrr

20-22/10 2017. Styrelsen tycker att MF bör styra
upp t.ex. fìka och mingel, ärta

ell.er clylikt på

Locus under helgen.

3.
\

1s. OFMA

$ 16, Utcheckning

N)rtt styrelsefoto - fötslagsvis tas fotot på Partus.

Ordförande förklarar mötet avslutat.
Styrelsen gfulaget runt och berättar om hur mötet
kändes

Luncl, 2017 02-08

Mötesordförande
Madeleine Lehandet

Sekretetare
Sandra Ahlberg

Justefâfe
Andrea Ahlfont

