Medicinska Föteningen
Lund - Malmö

Protokoll
Styrelsemöte 2

Plats:

Hemma hos Sandra

Typ av sammanträde:

Sammantrâdesdatum:

Tid:

Styrelsemöte

201,6-09-13

19:00

Sekteterare:

Justetare:

Andrea Ahlfont

Sandta Ahlberg

-22:00

Medverkande:

Madeleine Lehander, Sandra Ahlberg, Andrea,\hlfont, Ida Linnea Schalén, Kajsa
S andbetg,
J ohanna H enriks s o n, Matia B ogg Ekwall

FORMALIA
$ 1. OFMO

Ord förande f örl<larar mötet öppnat

$ 2. Ntötets behöriga utlysta

Mötet förklaras behörigt utlyst

$ 3. Faststdllande av dagordningen

Faststálld

$ 4. Adjungedngar

Inga

$ 5.

Val av justeringspersoner

$ 6. Föregående mötesprotokoll

Sandta Ahlberg

Ptotokoll från möte 18, verksamhetsåret 2016/17
läggs till handli ngarna

Lu¡d,2016-09-23

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare

,{ndrea Ahlfont

Justerare
Sandra

Ahlberg

RAPPORTER
$ T.Incheckning

Vi går en runda dfu øJlaberättar hur de mår.

$ 8. Styrelserapporter

Madde: Haft mycket att göra. Möten med Locus
Medicus Lundensis stiftelse. Varit på kickoff med
läkaqprogrammet. Representation under

novischperioden. C-cert-utbildning.
Sandra: C-cert-utbildning. Representation undet

novischperioden. Böriat bokföta ärenden från
novis chperioden.

S

ökt tills tånd för Corbalen.

Johanna: Magnus Blìx prisfond. Mail
utbildningsutskottet, satt datum för

till

studentutbildningen. Planerar att gâ pâ Stor-LAUR

imorgon. FIarvairt i kontakt med mäster.
Representation under novischperioden.

Ida: Haft möten med olika utskott, bland annat
högtidsmarskalk logaud och Artan. Hållit i
studiesociala eftermiddagen. Det blev en lyckad

tillställning och det kom mycket folk.
Representation undet novischperioden.

Maita; Uppdaterat hemsidan. Haft kontakt med
olika utskott.Börjat med mail till utskott. Möte om
affischer. Haft möte med Andrea angàende vära
Lu¡d,,2016-09-23

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare

Andrea Ahlfont

Justerate
Sandra Ahlberg

kommunikationskanaler. Representation under
novischperioden.
Andrea: Skrivit och skickat ut första infomailet.
Jobbat lite i Upright.Haft möte med Maria
angående våra kommunikationskan aler. T räffat
corfotografen och diskuterat utrustning.
Representation under novischperioden.
Kaisa: Deltagit på möte med Nämnden för

jämstdlldhet och likabehandling. Möte med Emma
Svensson ochJämU- Infomöte Forum Medicum.
Reptesenterat under novischperioden.

DISKUSSION
$ 9. Äsiktsprogïammet

Efter diskussion med tidigare presidialer är
föreslaget att skapa en arbetsgrupp under FUM för
att revidera åsiktsprogrammet. Vi diskuterar hur en
sådan grupp skulle kunna vara uppbyggd. Liten
grupp (5-7 medlemmar) merì transparent arbete
samt möjlighet för alla medlemmar att delta. Viktigt
med en blandning
nye- och mer erfarna
^v
medlemmar. Bör fìnnas râpport från gruppen på
U-råd och FUM.

Lund,2016-09-23

Mötesordföraflde
Madeleine Lehander

Sekreterate

Andrea Ahlfont

Justerare
Sandra Ahlbetg

$ 10. Sandblomsdagen

Den27 oktobet äger Sandblomdagen rum. Vi i MF
ska hjälpa till med marknadsföring och de behöver

fyn

marckalker. Maria och Andrea ska sprida ordet

genom våra olika kommunikationskanaler.
$ 11 Styrelsekick-off

Vi bestämmer att vi styr ihop en heldags kickoff
den 9 / 1,0. Maria kollar upp ert fläffi^re förslag på
aktiviteter.

$ 12. Novischuwärdering

Ida ska skicka ut terminens novischuwärdering och
frâ.gar om vi har synpunkter kring tidigare års
uvärderingsblanketter. Vi läser och diskuterar
novischernas formulär. Ida byter ut ordet

"nollning2' mot "novischperiod" genomgående samt

till och ändrar nâgra frägor
Därefter går vi även igenom faddtarnas formulfu.
Ida lägger till en fråga om P6 föreläsning om
normkritik och ändrar svarsalternativen på enstaka
lägget

Írägor.

Vi diskuterar novischförmânnens roll i
novischuwätderingen.
$ 13. GoogleDrive/Dropbox

Madde och Sandra behöver mer lagdngsutrymme.

Vi diskuterar för- och nackdelar med Drive kontra
Dropbox. Vi ser mest fördelar med Drive, Madde
och Sandra ska leta fram mer info kring kostnader
och dylikt.

L:und,2016-09-23

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare

,{ndrea Ahlfont

Justerare
Sandra Ahlberg

TILL SLUT
$ 14. Övdgt

Facebooksidan: Vi behöver sttuktur avseeride riär
inlägg dyker upp osv. Maria och Andrea kommer att

jobba på att hitta ett bättre system och ta upp det
med våta aktiva under Ol-dagen.

Andrea har fåttt mail om vetenskaplig studie och
undrar om vi ska maila om den till medlemmar. Vi
marknadsför dock inte andta studier via vàra
kommunikationskanaler, men kan erbjuda att skriva
ut en infolapp och hänga upp den på BMC.

LERU-LU: I(aisa informerâr om att MF hat fàtt
platser till två iämställdhetskonferenser. Vi vill

6

försöka fulla upp dem genom att marknadsföra på
facebook.
Johanna tycker att vi borde delta mer i MFs
aktiviteter, tìll exempel under novischpedoden.

Vi

diskuterar lämpliga tillfiillen att visa upp oss.

Kommer fram till att vi bör fortsätta delta i
Sångboken och Partus och att vi även borde dyka

upp och presentera oss på mindte aktiviteter.

Vi diskuterar vilka tröjor vi ska erbjuda vâra aktla
att köpa. Vi beslutar att de aktiva fã'r köpa grà tröior
med grönt tryck.

Lund,2016-09-23

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare
-,\ndrea Ahlfont

Justefare
Sandra Ahlberg

s 1s. OFMA

Ordförande för]rJa:ø¡ mötet avslutat

$ 16. Utcheckning

Vi går laget runt och pratar om hut mötet kändes

Lund,2016-09-23

Mötesordförânde
Madeleine Lehander

Sekteterare

Andrea Ahlfont

Justerare
Sandta Ahlbetg

âu

