Protokoll

Medicinska Föreningen
Lund - Malmö

Styrelsemöte 4

Plats:

BMC expeditionen

Typ av sammanträde

Sammanträdesdatum:

Tid:

Styrelsemöte

201,6-1,0-1,0

17:00

Sekreterare:

Justetare:

Maita Bose Ekwall
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-21.40
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Madeleine Lehander, Sandra Ahlberg, -A.ndtea Ahlfont,Ida Linnea Schalén, Kaisa
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FORMALIA
$ 1.

OFMO

Ordtörande föilùala mötet öppnat

$ 2. Mötets behöriga udysta

Mötet förklatas behörigt utlyst

$ 3. Fastställande av dagordningen

Fastställd

$ 4. Adjungeringar

Inga

$ 5. Val av justeringspersoner

Andrea Ahlfont

$ 6. Föregående mötesptotokoll

Protokoll ST\'À43 läggs till handlingarna.

R-,\PPORTER
$ 7.

Incheckning

Vi går en runda dàr allz betättar hur de mår

Luncl,20i6-10-18

Mötesordförânde
Madeleine Lehander

Sekretetare
Maria. Bogg Ekwall

Justetate
-,\ndrea ,A.hlfont

$ 8. Sryrelserâpporter

Ida:

Hx

bokat möte med general, novischför-rnän

och ptesidiet om novischperioden. Haft kontakt
med studenterna som vill starta Skidu och planerat

in ett möte med dem. Yarit

pâ,

styrelsekickoff.

Andrea: Gj ort presentera-styrelsenkampanj på
Facebook och Instagram. Böriat jobba med veckans
aktiv-kampanjen. Haft kontakt med Sonden (nytt
nummer ute snatl). Pysslat med hemsidan. Varit på
styrelsekickoff.
NIaria: Skapat veckoschema

tiil Facebook och

pubJicerat x2. Gjort en plân för hur MF ska
använda Facebook. Pysslat lite med hemsidan. Varit
på styrelsekickoff.
Johanna: Hållt i första kursombudsutbildningen, det
gick bra. Svatat på mail. Representerat på
novischslakten. Varit på styrelsekrckoff.

I(ajsa: Varit på föreläsning om
studenträttighetsLis tan med s rudentombudet. Möte

på CRC om studiemiljö. Reptesenterat på
j

ämställdhetskonferensen. Hi älpt J,\NIU med Navid

Ntodiri-föreläsningen och föreläsningen om
jämställd vård. Varit på storBUR. Varit på
stytelsekickoff.
Nlaclde: Haft exptid i Malmö och träffat Hugh

(föreståndare på CRC). Yarit pä àel2 av

krishanteringskursen. Representerat på
jämställdhetsveckan (rlavid lVlodiri-föreläsningen,
Lund,2016-10-18

Mötesordförânde
Madeleine Lehander

Sekreterare
Maria Bogg Ekwall

Justerare

Andrea Ahlfont

Internationella och den Nationella konferensen).

Utöver detta haft ssina kontinuediga möten med
Tjänste-AU, GUN, OK, h,IFL. Skrivit handlingat.
Yanlrga presidiesaker. Styrelsekickoff. Varit på T3

info om studieortsval. Representerat på
novischslakten. Varit på styrelsekickoff.
Sandra: Haft exptid i Malmö.

Yaritpâ del2 av

krishanteringskursen. Representerat på
j

ämstrilldhetsveckan (lrJavid

Nf

odiri-föteläsningen,

internationella och den nationella konferensen).
Jobbat med Corbalen. Jobbat med skidresan. Hållt
på med bokföring. Varit på styrelsekickoff.
$ 9. Vice t^ppottelø;t om presidiebeslut

Presidiet har beslutat
att inköp av iPads/datorer kommer att belastâ

posten kontorsmaterial
Sâfnt

¿// subventionera aktivatröjoma så att dessa kostar

200 kr for de aktiva

BESLUT
$ 10. Verksamhetsplan L6/17

Johanna yrkar pâ att bordlägga denna punkt till eftet
punkt 18. Stytelsen bifaller.
Styrelsen beslutar

alt föreslâ. fullmäktige att godkänna den
konkretiserade för verksamhetsâret 1,6 /1,7

Lund,2016-10-18

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare
Mada Bogg Ekwall

Justerare

Andrea Ahlfont

med tilläggsbesiutet âtt den inledande texten
sodkänns âv stvrelsen Þer caÞsulam.
$ 11. Askan från sexmästeriet

Styrelsen beslutar

att godkänna Äskan från Sexmästeriet angående

inköp av en nv kassaaÞÞ^r^t för 6000 kr.

Se bilapa 2a.

DISKUSSION
$ 12. Fixarhelg Lillsjödal

Nladde beràttar vad helgen innebär. Madde och
Nfaria kommer att delta under helgen.

$ 13. Nlagnus BJix prisfond

Johannainformerar om Magnus Blix prisfond.
Styrelsen diskuterar hur stipendiaten vâljs samt de
otydliga riktlinjerna för ansökan.

$ 14. NlR-dagarna

Nlaclde berâttar att

MF evenruellt har biivit erbjudna

platser till MR-clagarna. Hon har mallat ansvadg för
mer information, inväntat fortfarande svar.
Styrelsen diskuterar vem som ska ha kontakt med
lVlR-dagarna, men awaktar tills dess att vi vet mer.
9--

$ 15. Arets mästet, riktlinjer?

Styrelsen diskuterar de otydliga riktlinierna för

nominering och utnämning av,A.rets mäster.
Ordfcirande och utbiidningsansvatig arbetar fuam
ett förslag om nya riktlinjer och lägget fram till

FUM.
$ 1 6. Tandem/Eventutskottet

Srytelsen 15/16 beslutade

pâ.

stytelsemöte 18 att

godkänna förslaget för tandemutskottet och lägga
fram detta till FUM, med redaktionella ändringar.
Detta hann inte tas upp till FUM under
verksamhets äret

15

Iägga fram förslaget

/ 1, 6, därför beslutar styrelsen att

till FUM detta verksamhetsår.

Se bilaga 7a.

Lund,2016-10-18

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekteterare
MaÀz Bogg Ekwall

Justerate

Andrea,\hlfont

$ 17. Facebook-inlägg, snabbkurs med
PR-ansvarig

Nlaria förklarâr hur det nya schemat fungerar och

$ 18. Vetksamhetsplan finslipning

Konkretiseringen av verksamhetsplanen fìnslipas.

styrelsen diskuterar.

TILL SLUT
$ 19.

Ovrigt

Novischsittning: Johanna har ett förslag på ett
evenemâng till nästa novischperiod, styrelsen
forsätter diskussionen när novischperioden
uwärderas.

AlF-gruppen: Johanna känner att hon inte kan gå
på mötena, då de alltid Jigget på förr.nJtddagar (dåligt
att missa på klin-terminer). AlF-gruppen vill att
representanten ska vat^ en läkarstudent. Stytelsen

diskuterar om den botde göras om ti1l en
studentrepresentântspost.

Studieplatsbrise LUS kommer att släppa en râpport

om bristen på studieplatser och i samband med
detta ha en kampani som âlla kårer deltar i. Den
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oktober 10-15 kommer det finnas ett tält uppsatt i
Lundagård dit man kan gâ och plugga (för att
synliggöra bristen på studieplatser). Det bjuds på

kaffe. Madde uppmanar styrelsen att sprida

information om kampanjen.
LUS valberedning: En Lundagårdsredaktör har
sig sin post, och nu måste den vakanta
^vs^gt
posten valbetedas. LUS har ännu ingen

valberedning, Corpus måste välja sin representant

Luncl,

201 6-1 0-1 8

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare
lt4.a:i:.a. Bogg Ekwall

Justefafe
Andrea Ahlfont

snarast. Fötsta mötet är fredag 14 oktobet och valet

sker L7 november.
s 20.

OFMA

$ 21. Utcheckning

Ordförande förUarar mötet avslutat

Vi gåt laget runt och berättar om hur mötet kändes

BILAGOR
2a. À'skanför ny kassa

till sexmästeriet

7a. Tandemutskottet

Lund,2016-10-18

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare
Maria Bogg Ekwall

Justefafe
Ândrea Ahlfont

