Protokoll

Medicinska Föreningen
Lund - Malmö

Styrelsemöte 6

Plats:

BMC expeditionen

Typ av sammanträde

Sammanträdesdatum:

Tid:

Styrelsemöte

2016-11-09

17:00

Sekteterare:

Justerare:

Andrea Ahlfont

Ida Linnea Schalén

-23:50

Medverkande:

Madeleine Lehander, Sandra Ahlberg, Andrea Ahlfont, Ida Linnea Schalén, Kajsa
Sandberg, Johanna Henriksson (tom 20:15 S 15.), Mariz Bogg Ekwall
Adjungerade:

CaroltnaYngvesson (tom 22:00 S 1 3.)

FORMALIA
s 1. OFMO

Ordförande förHalø; mötet öppnat

$ 2. Ntötets behödga utlysta

Mötet förklaras behörigt utlyst

$ 3. Faststdllande av dagordningen

Johanna ytkar pä att flytt^ upp $ 15.
Styrelsen bifallet. Fastställd.

$ 4. Adjungeringar

CaroltnaYngvesson (tom 22:00 $ 13.)

$ 5. Val av justeringspersoner

Ida Linnea Schalén

$ 6. Föregående mötesprotokoll

Inga fótegående mötesprotokoll

till efter

$ 12

Lrnd,2016-11-25

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare

Justerare

Andrea Ahlfont

Idalinnea Schalén

RAPPORTER
$ 7. Incheckning

Vi går en runda där

$ 8. Styrelserapporter

Maria:Jobbat med upphovsrättsrelaterade frågor.

alla berättar

hut man mår

Haft kontakt med valberedningen för att
marknadsföravakanta poster. Kallat till möte med
Arbetsgruppen för Facebookgruppen. Gjott
affìschet. Skrivit en prioriteringslista utifrån den
konkretisetade vetksamhetsplanen.

Ida: Sammanställt novischperiodens uwärdering för
att pfesentefa den för FUM. Skickat ut ett mail om

halvterminsrâpporter. Haft kontakt med utskotten.
Johanna: Haft möte med alla

utbilclningsrådsordföranden. Har varit i kontakt
med Maria om N[äster-poster och bokat lokal för
IVIäs

terföreläs ningen.

Kajsa: Sammanställt lista på SSO och skickat till

studentombudet. Skickat ut kallelse till

Àtbetsmiljöutskottsmötet. Haft möte med JämU
IVIadde: Vanliga möten.

Köpt datorer med Sandra.

Deltagit i Sandblomdagen. Lunchat med påvens
delegation. Konkretiserat Coqpus verksamhetsplan
med Isolda från V,AVS. Representerat på GA-balen

Lund,20l6-11-25

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare

Justerare

Andrea Ahlfont

Ida Linnea Schalén

med Sandra. Planerat inför våren. Jobbat med
upphovstättsrelaterade fuàgor.
Sandra: Vanliga möten. Jobbat med äskan

till

NtedFak. Haft ett uppstartsmöte med Corpus
Laborans.

Andrea: Skrivit och skickat infomail

Jobbat med
upphovsrättsrelaterade frägor. Haft möte med HTS
3.

och JF angående ett eventuellt samarbete kring
FUM-valen. Sysslat med protokollpill, hållit
hemsidan uppdaterad och postat bl.a. Veckans

Aktiv på Instagtam.

BESLUT
$ 9. Motion: ackreditering av

Styrelsen beslutar

läkarprogrammet
att
stálla sig bakom det framstállda dokumentet som
skall skickas till

UKA

angående vikten av

ackreditedng av lákarprogrammet, enltgt bilaga
$ 10. Uwärdering avJämU

1a

Stytelsen beslutar

attlägga fram uwärderingen avJämU till
Fullmäktige 22 november, enligt bilaga 2a.
Johannayrkar

påt

Lund,20'16-11-25

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare

Justerare

Andrea Ahlfont

Ida Linnea Schalén

att föreslä Fullmäktige attJAMUs prövoperiod
födängs med ett år och att sryrelsen lägger [ram en
ny utvärdering till Fullmäkdge 3

201.7

/1,8. Styrelsen

bifaller.
N[adde yrkar pà

a

tt sgr els en reviderar s tadgeinstruktionerna för

JAMU

så att det utbildningsbevakande arbetet

utvecklas. Styrelsen bifaller.

Efter att ha diskutetat detta ytkande uppmanar
styrelsen Ordförande, Utbildningsansvarig och
S

tudenthäls oansvatig att làgga fram en propo sition

till Fullmäktige 22 novembet
$ 11. Motion: Nationellt samarbete för

KirU Vi diskuterar motionen. Det finns inget utrymme i
buclgeten för yttedigare resebidrag och dylikt till
KirU, men vi ser positivt på ett nâtionellt
samarbete.

NIaita ytkat pä
attboràlägga punkten och ta beslut per capsulam
efter diskussion med KirU för

^ttÞJ^rgörzstyrelsens synpunkter. Styrelsen avslår.

Madde yrkar pä
att sqrelsenlägger ftam motionen om ett nationellt
samarbete (bilaga 3a.) till Fullmäktige med tillägget

att det inte finns utrymme för utökad budget för

KirU tör kostnader i samband med samarbetet samt
att sponsring ska sökas i samråd NIFs styrelse.
Styrelsen bifaller.
LuLnd,2016-11-25

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare

Justerare

Andrea Ahlfont

Ida Linnea Schalén

$ 12. Soulageting

Styrelsen föreslås besluta

att föteslìt Fulknäktige att goclkänna
soulageringsundedage

t

enhgc b i Iaga 4ø.

S

tyrelsen

avslår.

Mariayrkar pä
lùt styrelsen föreslår Fullmâktige att godkänna
s

oulageringsundedaget med tillägge t " övriga pos ter

anses inte vata soulageringsberättigade", tillägget

"samt novischgeneraler" i bröcltexten samt att t^

bort ordet "förtroendevaldz" i titeln. Sryrelsen
bifaller.

DISKUSSION
Vi diskuterar krishanteringsplanen och gör

$ 13. Krishanteringsplan

änddngar. Ordfötande skriver en brödtext

f& att

förtydliga krishanteringsplanens syfte.

Vi diskuterar förslaget i bilaga 6a. Sandra meddelar
Ulttaljud att vi inte kan lägga ut pengâr: för detta

$ 14. Medaljer Ultraljud

men kommer med förslag på hur medaljinköp kan
göras utan MFs inblandande, likt andra utskott.
$ 15. PrioriteringsJisa Läkarprogtamet

Klin

Punkten tidigareläggs innan $ 13.

Vi diskuterar punkten. Att vata förtroendevalcl i NtF
anser vi i vissa fall skz- v^t^ en särskilcl anledning till
att placeras på en viss ort under T6 på
läkatptogrammet. Vi diskuterat och kommer fram
Lund,2016-11-25

Mötesordföna;îde
Madeleine Lehander

Sekreterare

Andrea Ahlfont

Justefafe
Ida Linnea Schalén

till att följande av vàra förtroendevalda postet böt
pflontefas:
Styrelseledamöter i MFs sryrelse (5)

Otdfötande i MUR

(1)

Ntalmö husförman (1)
Valnämndens ordfórande (vid placering på VT) (1)

Ht (1)
på Vt o

Övermarskalk (vid placering på

Todàymor/far (vid placering
Novischförmän (2)

A.fbetsmarknadsdagsutskottsordförande (vid
placering på VT) (2)
Sexmästare (2)

Vidare anset vi att följande bör prioriteras: En
student som sitter som enda srudentrepresentânt
utan suppleant som missar ett flertal möten av
betydande kankiar på grund av sin klinikplacering.

Ordförande återkopplar till atbetsgruppen.
$ 16. LUS pedagogiska pris

Vi diskuterar eventuella kandidatet att nominera.

TILL SLUT
$ 17.

Ovrigt

Nla:/'a tar upp veckoschemat på facebook.

Vi

diskuterar om fler aktiviteter och evenemang bör
fìnnas med.

Lul:,d,2016-11-25

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare

Justerare

Andrea Ahlfont

IdaLinnez Schalén

$ 18. OFMA

Ordförande förl<larar mötet avslutat

$ 19. Utcheckning

Vi går laget runt och berättar om hur mötet kändes

BILAGA

Ia.

UKÀ'; Aclcreditering av läkarprogrammen i Sverige

2a. Llnrirdering JrimU
3a. Motion

KirU

4a. Soulagering Medicinska Föreningen

L:und,2016-11-25

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare

Justefafe

Andrea,\hlfont

Icla Linnea Schalén

