Medicinska Föteningen
Lund - Malmö

Plats:

Protokoil
Styrelsemöte 7

BMCT1,245

Typ av sammanträde:

Sammanträdesdatum:

Tid:

Styrelsemöte

201,6-11-23

17:00

Sekretetare:

Justerafe:

-Andrea,\hlfont

Marta Bogg Ekwall

Medverkande

-22:00

:

Madeleine Lehander, Sandta Ahlbetg (t.o.m. 19:00 S 10.), Andtea Ahlfont, Ida
Linnea Schalén, I{ajsa Sandberg, Johanna Henriksson,Mana Bogg Ekwall

FORMALIA
s 1. OFMO
$ 2.

Mötets behöriga utlysta

Ordforande förHarar mötet öppnat

Mötet förldaras behörigt udyst

$ 3. Fastställande ar. dagordningen

Fastställd

$ 4. Adjungeringar

Inga

$ 5. Val av justeringspersoner

Maria Bogg Ekwall

$ 6. Föregående mötesprotokoll

Inga föregâende mötesprotokoll

RAPPORTER
-$ 7.

Incheckning

$ 8. Styrelserapporter

Yi gär en runda där

alla I>erättar hur de måt

Madde: Har vant på hxarhelg i Liltsjödat. Reviderat
stadgeinstuktìoner. Vanliga möten. Suttit med

i

Lund,2016-1,2-06

Mötesordförânde
Madeleine Lehander

Sekreterare

Andrea Ahlfont

Justerare
Maria Bogg Ekwall

arbetsgrupp i LUS som ska ta fram en enkät om
psykosocial hälsa. Deltagit i workshop om
pedagogisk kompetens. Varit på LUS valting. Skrivit

kårkrönika till Lundagård och krönika till Sonden.
Maria: Reviderat s tadgein s truktioner. H aft mö te
med Atbetsgruppen för Facebookgtuppen. Det
vanJs,ga

(facebook, veckoschema, affìscher,

..

.).

Andrea: Det vanliga (hemsidan, protokollpill,
Veckans Aktiv,...). Deltagit i möte med

Arbetsgruppen för Facebookgruppen. Hjälpt
Sonden inför iulnumret. Tagit och redigerat ett
julkort på styrelsen.

I(ajsa: Reviderat stadgeinstruktioner. Varit på möte
med HSSO och överHSSO och Studerande
Skyddsombudet inför enkät om psykosocial hälsa.

Varit på FUM.
Johanna: Yarit pà ALF-möte. Reviderat
stadgeinstrutioner. Y arit pä workshop om
pedagogisk kompetens. Varit i kontakt med

I(rU

Ida: Deltagit i môte med Arbetsgruppen föt
Facebookgruppen och mötet för Alumninäwetket
inför 35Oårsjubileet. Varit i kontakt med Ultraljud.
Sandra: Valt ny studentlundskoordinator. Reviderat

stadgeinstruktioner. Jobbat med äskan. Vanliga
möten. B okföring. Y arit pà AFs stipendienämnd.

Lunà,2016-1,2-06

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare

Andrea Ahlfont

Justerare
Maria Bogg Ekwall

DISKUSSION
l$ 9. Social aktrvitet för utbildningsutskottet

J

ohanna har träffat URådsordföranden och

diskuterat möjJìgheten att ordna en social aktivitet

för utbildningsutskottet samt hur en sådan skulle
kunna vara upplagd. Arbetsmiljöutskottet ska få
delta. Johanna och I{a)sa tar upp det med
utbildningsutskottet och atbetsmiljöutskottet vid
nästa respektive möte.
$ 10. Samarbete mellan kårer

inföt FUM-val

Vi tar upp olika möjligheter till samarbete med
andral<àrer. Vad gäller valplattform anser vi
^ttvârt
system fungerar bra så länge kursombuden àrväI
informerade om hur valet ska gå till. Däremot vore

ett digitalt system bra för att undedätta räkningen av
rostef.

Vi diskuterar

möjJ-iga

datum för valet till

Fullmäktige och Valfullmäktige.
Madde föreslår att utlysa valet till Fullmäktige från

den9l1 t.o.m. 5/2 och att utlysa styrelseposter 6/3
t.o.m.
frå,,n

1,9 1

3, I(ajsa föreslår att utlysa Aktivaposter

12/4 t.o.m.26/4. Vi kommer att lyfta dessa

förslag till valnämnden och valberedningen.
Madde yrkar

påt

att föreslâ Fullmäktige
fràtn 27

/2 t.o.m. 1,7 /3

^tt

förrätta Fullmäktigevalet

samt

Lund,2016-12-06

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare

Andrea Ahlfont

Justefâfe
Maria Bogg Ekwall

att föresIä Fullmäktige att lägga Valfullmäktige 1 den

4/4.
Sryrelsen bifailer båda yrkanden.

I(ajsa yrkar pä
att förcslã Fullmäktige attlàgga Valfullmäktige 2 den

10/s.
Styrelsen bifaller
$ 11. Stadga MUR

Vi gör förslag på ändringar i MURs
stadgeinstruktioner (bikga i b). Madde ftamför vàra
synpurnkter till MUR-ordförande.

$ 12. Uppföljning Fullmäktige

Madde sammanfattar punkter som tagits upp på
senaste Fullmäktige. Bland annat diskuterades

Novischperioden, bokföring, revideting av
arwoderingsavtalet, valärenden, valnämnden, JämU
och revidering av stadgeinstruktionerna. Vi ska

återuppta revideringen av stadgeinstruktionema och
presentera dem för Fullmäktige så snart som

möjligt. Vi lägger upp en plan föt arbetet vid nästa
styrelsemöte.

TILL SLUT
$ 13. Ovrigt

Maria vill göta en adventskalender på facebook. Alla
funderar på idéer och återkopplar till Maria.

L'.tnd,2016-12-06

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare

Andtea Ahlfont

Justefafe
Maria Bogg Ekwall

Johanna tar upp ftãgor kting marknadsföring av
Mästerföreläsningen.

Andrea föreslår attvi gär igenom hemsidan och hut
den fungetar vid STYM9 den t2/12.
Styrelseledamöterna (exklusive presidiet) ses en

halvtimme innan mötet.
s 14. OFMA

Ordförande föd<Iam mötet avslutat

$ 15. Utcheckning

Yi gàr laget runt och berättar om hur mötet kändes

Lunà,2016-12-06

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare

Ândtea Ahlfont

Justefâfe
Maria Bogg Ekwall

