Medicinska Föreningen
Lund - Malmö

Protokoll
Styrelsemöte 5

Plats:

BMC expeditionen

Typ av sammanträde:

Sammanträdesdatum:

Tid:

Styrelsemöte

2076-10-25

17:00

Sekteterare:

Justetare:

Andrea Ahlfont

Johanna Henriksson

-22:10

Medverkande:

Madeleine Lehander, Sandra Ahlberg (t.o.m. 17:45, S 14.), Andrea Ahifont, Ida Linnea
Schalén (t.o.m. 19:50, S 11.), Kajsa Sandberg, Johanna Henriksson,MzriaBogg Ekwall

FORMALIA
s 1. OFMO
$ 2.

Mötets behöriga udysta

Ordförande föÄ<larar mötet öppnat
Mötet förklaras behörigt utlyst

$ 3. Fastställande av dagordningen

Fastställd

$ 4. Adjungeringar

Inga

S 5.

Val av justeringspersoner

$ 6. Fötegående mötesprotokoll

Johanna Henriksson

Protokoll ST\M4 läggs till handlingarna.

RAPPORTER
$ 7.

Incheckning

Vi går en runda ðfu alla.berättar hut de mår

Lund,2016-71-11

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare

Andrea,{hlfont

Justerare
Johanna Henriksson

I

$ 8. Stytelserâpporter

Sandra: Då S 14. Ovrigt togs före $ 8. lämnade
Sandrea mötet 17:45 och hann intevara med på

denna punkt.

Madde: F{ar varit på sina ordinarie möten. Haft
novischuwärderingsmöte. Varit på
professorsinstallation. Haft uwärderingsmöten med
de flesta i styrelsen. Yaritpä Venturelabs

föreläsning. Haft möte med VildU och uppmanat

honom att forßàttl- idén i profektform. Uppdaterat
hemsidan med förra årets STYM- och

FUM-protokoll.
Andtea: H.arhaft en internutbildning om hemsidan
med Madde och Sandra. Börjat publicera Veckans

Aktiv. Agerat manager åt coverbandet till Corbalen.
Sysslat med

mitt vanhga, dvs bland annat protokoll-,

instagtam- och hemsidepill.
Johanna: Hallit i kursombudsutbildningen samt

Planent
utbildningsutskotsmöte samt genomfört det. Varit
på corbalen. Varit i kontakt med Mäster och
bestämt tid och lokal för mästerförelâsningen den
sutden tf epresen tantutbildningen.

/72, 12-13, Fernsrrömss alen. IHaft möten och
kontakt med utbildningsrådens ordföranden.
7

Kajsa: Har v arit

pâ.

Stot-MUR och

ptes ente r at v ad

skyddsombud gör, fyra nya skyddsombud blev
v ald,a. Y aút på s kyddsrond

för läkaqprogrammet.

Yarltpâ föreläsning om ThorTalk. Varit på FUM.
Lund,2016-11-11

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekteterate

Andrea Âhlfont

Justerare
Johanna Henriksson
at

Hållit i studentrepresentantutbildning. Varit på
utbildningsuts kottsmötet.

Mana Harhaft en internutbildning om hemsidan
med Madde och Sandra. Deltagit i FUM och tagit
upp frågot kring spons på FUM. Hållit
facebooksidan uppdaterad.

Ida: Haft möte med novischförmännen, Madde och
Sandra för att utvärdera novischperioden.
Styrelsen: Varit på Coqpus Medicum-kickoff och

Corbalen. T ràffat inspektor Elisab et Englund.

DISKUSSION
Inköp av mobiltelefon till Husförman
Malmö Locus
$ 9.

Maria yrkat pà att idigarelägga $

11

Novischperioden. Styrelsen bifaller.
Johanna yrkar pä att en telefon ska införskaffas till
husfötmannen för Malmölocus till ett maxbelopp
på 1000 kr. Styrelsen bifallet.

$ 10. Krishanteringsplan

Vi diskuterar utkastet till en krishanteringsplan. Vi
beslutar att ta oss mer tid till att läsa och reflektera
kring den och ta upp våta tankx på,nàsta
stytelsemöte.

s

Ida sammanfattar novischpedodens

11

urvärderingsmöte. En punkt vi diskuterar mer
ingående ät vilken roll styrelsen ska ha under

novischperioden. Sandra och Madde ska skriva en
Lund,2016-11,-11

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare

Justerare

Andrea Ahlfont

Johtnna Hendksson
..1

handlingsplan för hur vi ska hantera känsliga
situationer som kan uppstå under novischperioden.
Vidare bör vi definieravad ett alkoholfritt event
innebär samt överväga huruvida fler sådana bör
Itnnas i novischperiodens schema.
$ 12, ,{rets mäster

Vi går igenom Maddes utkast till Riktlinjer till,A,rets
Mäster. Eftet att ha diskuterat kommer vi ftam

till

att det bör läggas till att nomineriflgstexten bör ha
en maxgräns på 300 ord.
begränsa priset

Vi är övetens om

atr

vi bör

till en persorì med en

lfuaranställning. Riktlinjerna kommer att presenteras
på FUM3 den22 november.

Vi godkänner Macldes förslag med de föteslagna
ändringarna.
$ 13. Soulagering

Vi diskutetat Soulageringsförslagen i bilaga 5a. Vi
ändrar fotmuleringat i punkten kring
SSO/kursombud samt lägger till att ledamöter i
valberedningen ska få delta i våraktiviteten. Vi
beslutar att ge FUM-valda studentrepresenrânter
mer soulagering om de har två eller fler poster.
lägger

Vi

till att generâlerna samt ledamöter i

valnämnden ska erhålla Examensbiljetter.
Madde redigetar bakgrundstexten. Vi tar upp den

vid nästa styrelsemöte och tar dfueftet till FUM.

TILL SLUT

Lund,2016-11-11

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekteterare

Justerare

Andrea Ahlfont

Johtnna Henriksson

t

$ 14. Ovrigt

Johanna ytkar pà âtt punkten om MFs logotip läggs
före $ 8. Styrelsen bifallet.

Vi diskuterar huruvida MFs logga bör
varumärkesregistreras då inte vem som helst bör

kunna använda och sprida loggan.F;fter artha
konsulteratJFs otdförande har vi kommit fram till

vi har ensamrätt till loggan även om den inte är
varumätkesregistrerad. Därför väljer vi att inte
registteta den. Vi vill istället skapa en tydlig grafisk
profil där detframgãr hur loggan fàr användas.
Därefter går vi vidate til S 9.
att

Styrelsen väljer att stadfästa per capsulam beslutet
ang den konkretiserade verksamhetsplaflen den
1,1/10.

s 1s. OFMA

Otdförande förklarar mötet avslutat

$ 16. Utcheckning

Yi

gårr

laget runt och berättar om hut mötet kändes

Lund,2016-1,1,-1,1,

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare
Andrea Ahlfont

Justerare
Johanna Henriksson

