Medicinska Föreningen
Lund - Malmö

Protokoll
Styrelsemöte 3

Plats:

Hemma hos Sandra

Typ av sammanträde:

Sammanträde sdatum:

Tid:

Styrelsemöte

201,6-09-28

17:00

Sekreterare:

Justerare:

Andtea Ahlfont

Maria Bogg Ekwall

-21:00

Medverkande:

Madeleine Lehandet, Sandra Ahlbetg, Andrea Ahlfont, IdzLinnez Schalén, Kajsa
Sandberg, Maftz Bogg Ekwall
Adjungetade:

Egil Borg Bromée (17:30-18:15)

FORMALIA
s 1. OFMO

Ordförande

$ 2. Möters behöriga utlysta

Mötet förklaras behörigt utlyst

$ 3. Faststdllande av dagordningen

Faststálld med ändringen att punkterna 6-1.6 hoppat

föÁ<7alør

mötet öppnat

ett steg netåt samt att datumet ibllaga 9 ändras till

le/10.
$ 4. Adjungeringar

Egil Borg Bromée $10 (17:30-18:15)

$ 5. Val av justedngspersoner

Maria Bogg Ekwall

$ 6. Föregående mötesprotokoll

Protokoll ST\4N41 och STYM2läggs till
hmdltngarna.

Lund,2016-10-06

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare

Andrea Ahlfont

Justerate
Maria Bogg Ekwall

RAPPORTER
$ 7. Incheckning

Vi går en runda där zllaberättar hur de mår.

$ 8. Stytelserapporter

Andtea yrkar på att behandla $ 10. i förväg och
fortstätta med styrelse ll,:lpporterna därefter.
Styrelsen bifaller.

Madde har hantetat uppståndelsen kring
corbalsaffìschen, blivit intervj uad av Lundagåtd!

Hon har också varit på fönta LUS-ting för
verksamhetsäret där bland annat reglemente och
stadga för LUS klubbades. Sedan förra mötet har

det även varit förcta FUM-mötet. Madde och
Sandra hat idagvarit nere och

pntat med en

silversmed om MästerPins! Madde hat också varit
på möte med

LUNA och TLTH om Navid

Modiri-föteläsningen som äger rum den 3/10.
Utöver dettzhx Madde haft sina kontinuediga
möten med GUN, OK, PNL, PNR förmöte inför
US och lunchmöte med programdirektören för

läkarprogtammet och MUR-otdförande.
Andrea: Hållit i Info/PR-workshop med Maria föt
vãta aktiva.Jobbat med hemsidans innehåll. Skrivit

infomail 2 för verksamhetsåret. Utformat och
skickat ut kampanjen "Veckans ¡ktiv". Hiälpt

Lund,2016-10-06

Mötesordföra;nde
Madeleine Lehander

Sekreterare

Andrea Ahlfont

Justerare
Maria Bogg Ekwall

styrelsen i hanteringen av diskussionen kdng
corbalsaffìschen.
Johanna: Har skapat en

studentrepresentantutbildning i prezi med Kajsa.
Jobbar med Magnus Blix prisfond. Skapat en
kutsombudsutbildning.
Kaisa: IJar varit pà Stor-LAUR. Varit på kurs

i

drendehantenng. Haft möte med JämU och Madde
angående jämstdlldhetsföteläsningen. Haft möte
med Johanna om studentrepresentantutbildingen.
H.ar taglt fram en SSO-affìsch for läka¡ptogtammet

med Maria. Hyälpt i diskussionen kring
corbalsaffìschen.

Maria: F{arhaft möten med Andrea och hållit

i

Info/PR-workshop. Hjzilpt i diskussionen kdng
corbalsaffìschen. Fixat med hemsidans layout och
läst igenom intervaroavtalet. Bokat stytelsens

kickoffl Gjort många affischer till utskotten. Första
veckoschemat. Kollat upp profilprodukter.

Ida: har haft möte med brunchen. Fått svar på
novischutvätderingen,

tyvät

fä. Försöker planera

ett möte med generalen och novischförmännen.
Planetar kickoff med Corpus Medicum.
Sandra: bokföring, tills tåndsansökningar och

studentlund. Första FUM-mötet avklarat. Gjort
Lund,2016-10-06

Mötesotdförande
Madeleine Lehander

Sekreterare
Andrea Ahlfont

Justerafe
Maria Bogg Ekwall

beställning på Aktiva-töjor. Namnskyltat och
stetoskop. Lagrut event för skidresan och corbalen.

Hanterat diskussionen kdng corbalsaffischen. Fixat
Mästerpins. Forum medicums möte.

Haft mcite med Venture Lab som kommer tilt BMC
19 oktober. De kommer att hålla

i en

lunchföteläsning, Co¡pus styrelsemöte och möte
med tidigare vice om bokföring. Möte om skrivarna
på BMC.

DISKUSSION
$ 9. Marknadsföring av MFs utskott

Efter uppmärksamheten MF hat fått i media är vi
överens om att vi måste vidta ätgfuder för att
undvika liknande situationer i framtiden.
Styrelsen skapat en handbok till aktiva som
innehåller information om vad det innebär
^ttvatzaktiv i MF sâmt hur man ska marknadsföra sitt
utskott. Vi ska även se t:.lL art vàra styrdokument och
lathundar blir mer lättillgängliga för vàra aktiva i till
exempel en drivemapp. Dessutom ska vi skdva en
text kring detta som alla ska ha med i sina
testamenten. Ordförande har huvudansvaret. Vi
skulle gârna vilja involveravâra aktiva i skapandet av
handboken. Vidare kommer vi i framtiden attvatzstriktate med att ÖL-dagen ät obligatorisk.

$ 10. Matknadsföting inom

MF

Vi är positiva till iclén on'r en jobbargrupp
Därcmot ât vi ör'ctcns om att möjlighctcrna för att
skaþa en sådan facebooksruþp och cless funktion
tsilaga 2a.

Lund,2016-10-06

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare

Justerare

Andrea Ahlfont

MaÅa. Bogg EkwâlI

måste undersökas. Vi tillsätter en arbetsgrupp Arbetsg'ruppen för Facebookgtuppen - beståencle av
Egil, Ida, I\Iaria och Anclte¿. Nlati¿ tat på sig rollen
som sÍrmmank¿llande. Gruppen har som mål att
sliapa en fungerande jobbargupp på facebook till
årsskiftet.
$ 11. Hallands Nation

Vi diskuterar punkten och dess för- och nackdelar,
Sandra sammanfattat våta åsikter i ett dokument.

$ 12. Forum Medicum

Johanna frågar I-AUR, MUR, BUR och MPH-UR
om deras åsikter i fuàgan. Ddrefter framför Madde

och Sandra infotmationen i MFL och styrgruppen

för Forum Medicum. Madde kommet âtt informera
PNR om att vi har påbörjat diskussionen.
$ 1 3. Studentrepresentantsutbildning

Vi diskuterar studentrepresentantutbildningen och
ger input till innehållet.

$ 14. Revidering av stadgeinstruktioner

Efter en uppmaning från Fullmäktige bestämmer vi
oss för âtt ses den 1,3 /11, och revidera
stadgeinstruktionerna.

$ 15. Idéer

till nya utskott

Bilaga 7a ocb 7b.Yi diskuterat fönlaget om ett

skidutskott. Det fungerar inte logistiskt att anotdna
fler stora fester. Personerrìa som lyfte förclaget kan
istället starta ett ptojekt och komma med ett nytt
förslag till oss.

Det har även kommit in ett förslag om att ha ett
vildmarksutskott. Vi diskuterar om de påtänkta
aktivireterna kan inko¡porerzs ivàra tedan befìndiga

utskott och tänker föreslå att idén utvecklas i
projektform.
Lund,2016-10-06

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare

Andrea Ahlfont

Justerare
}daÅa Bogg Ekwall

Vi kommer att meddela Skidu och VildU âtt de har
möjlighet att skicka in förslagen direkt till FUM.
Vi diskuterar vilka frågor som bör tas upp med

$ 16. Utv;irdering avJämU

JämU.
$ 17. Konkretisering av verksamhetsplanen

Vi bestämmer att vi justerar konkretiseringen under
nastâ mote.

TILL SLUT
$ 21.

Ovrigt

Madde och Sandra harhaft möte om MFs möjlighet

att skriva ut på BMC.

I ftamtiden

fàr vi

van mer

restriktiva gällande vad vi skriver ut.
$ 22.

OFMA

$ 23. Utcheckning

Ordförande

förlrJa:r¿; mötet avslutat

Vi går laget runt och berättar om hut mötet kändes

BILAGOR
2a. MF-grupp
7a. ShidU

7b.

I/ildu

Lund,2016-10-06

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare

Andrea Ahlfont

Justefafe
Mana Bogg Ekwall

