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1.

OFMO

Ordförande föÃlJa:ø, mötet öppnat.

$ 2. Ntötets behöriga udysta

Mötet förklaras behörigt utlyst.

$ 3. Fastställande av dagordningen

Fastställd med tilläggen:
$ 10. Magnus Blix och $ 11. Askan från BUR.

Inga.

$ 4. -Adjungeringar
S 5.

Val av justeringspersoner

$ 6. Föregående mötesprotokoll

Andrea Ahlfont.

Två föregående mötesprotokoll, protokoll 5 och
läggs till handlingarna.

RAPPORTER
Vi går cn runda àfu alla berättar hur de mår.

$ 7. Incheckning

Luncl, 2010 01

11

Mötesordförânde
Madeleine Lehander

Sekreterare

Justerare
Andrea Ahlfont

Johanna Henriksson
I

6

$ 8. Sryrelserâpporter

Madde: FIarvarit ledig, varit på GUN,
ledatskapsutbildning, novischmöte, Corpus
styrelsemöte och haft exptid i Malmö.

Maria: F{ar gort veckorschema,
faceb o okupp datering, p

âtb

óqat j ulkalendern, i obbat

med postudysningarna och varit på Corpus
styrelsemöte.
Sandra: I{arbetùat ut löner och bokfört det,

bö{at

jobba mycket med examensfesten, skickat in
inkomstdekl atation för Medicins ka föreningen,

h

aft

exptid i Malmö och varit på novischmöte.
Ida: Har börjat förbereda inför stipendierna Stig
Radnct och MF superior och varit på novischmöte.
Kajsa: H.at skickat ut kallelse

till

Arbetsmilj öutskottsmöte och hjälpt lVlaria med
julkalendern.

Andrea: Har skrivit infomail och jobbat med

protokollet.
Johanna: H.ar varit på kursplansinternat i egenskap
av studentrepresentant, pàböriat sammanfattande
lista av arbetsgrupper etc., påbörjat sammanlagd

framrida drive rill URådsordföranden och skrivit
dagordning till Utbildningsutskottet.

BESLUT
Luncl,201t-01-11

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare

Justerare

Johanna Hendksson

Andrea,\hlfont

$ 9. Krishanteringsplan

Styrelsen beslutar

a

/

/

fastslä, Krìshanteringsplanen

för Nledicinska

Föreningen Lund-Malmö eds.gt bilaga 1,med.
redakti onella ändÅngar.

$ 10. Magnus Blix

Diskussion kring nommineringskommiténs slutsats
Kajsa yrkar på

atl s\relsen tillsryrker nomineringen med tillägget
att kommittén nominerar endast en kandidat enligt
de funna instruktionerna. Styrelsen avslår.

Andrea yrkar pit
att styrelsen inte tillstyrker nominerningern med
tillgägget att kommittén nominetat endast en

kandidat enligt de funna instruktionerna. Styrelsen
avslåt.

Mariayrkar

pât

att styrelsen bordlägger beslutet om att tillstyrka
nomineringskommitténs förslag och tar beslut per
capsulam efter diskussion med

nominetingskommittén. Styrelsen bifaller.

Om kommittéen väljer âtt nominera mer än en
uppsats så kommer styrelsen

till fakultetssÇrelsen

^tt

^ftlàgg

kommentar

m^n helst ser âtt endast en

Lrnd,20ilÇ-01-11

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare

Justefafe
Andrea Ahlfont

Johanna Hentiksson
I

person /en uppsats fåt priset. Johanna fortsätter
hålla kontakt med nomineringskommittéen.
$

1i. Askan från BUR

Sryrelsen har fätt en äskan från BUR för ett

Julgodisbakevent, på 500 kr. Det är tänkt att under
eventec ska det bakas pepparkakor, julgodis och
serveras Iãttare middag. Eventet tros stärka

relationer mellan studenter. Sryrelsen poàngterar

au

det är viktigt att mân behandlar liknande äskot ftån

tndra program på samma sätt.

Idayrkar

pâ,

alt s\relsen bifaller àskan fràn BUR om 500

kt föt

iulbak som belastar styrelsedispen. Styrelsen bifallet.

DISKUSSION

$ 12. Novischpedoden

Styrelsen diskuterar hur man skulle kunna revidera

upplägget föt novischperioden. Styrelsen utgick ftån
gamla förslag enligt biaga 2a. Maria presenterar

yttedigare förslag som styrelsen diskuterar.
Sryrelsen diskuterâr nàr pã året man bör välja olika

poster kopplade till novischperioden.
Styrelsen diskuterar om nàr vi ska skicka upp ett

färdigt förslag till Fullmäktige och inom vilken
tidsram man ska a*¡eta fram detta.

LLrncl,201ff=O1-11

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare

Johanna Henriksson

Justerare
-Andrea Ahlfont

Vi tillsätter en ny arbetsgrupp, bestående av vlce
ordf, socialt ansvarig, studenthälsoansvarig,
PR-ansvarig, novischförmän samt generaler som
arbetar ftam ett nytt förslag för en ev.

omorganisation för novischperioden.
Arbetsgruppen ska bestå av minst nio (9) personer.
Socialt ansvarig är sammankallande

i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen kommer kunna ta emot olika förslag
från studenter och FUN[. Deadline för första utkast

till arbetsgnrppen är Futvt 5 2011-01-25.
$ 1 3. Stadgeinstruktionsrevidering

Sryrelsen väljer att fokusera på att fastställa

revicleringen av novischperio

ds

förslaget för âtt

senare fullständigt kunna lägga ftam de teviderade
s

taclgeinstruktionerna.

Ett dokument med åsikter ftån Fullmäktige
upprättas av Madde för att ta ttÌdvaru pâ.
synpunkterna kring stadgeinsruktionerna som
framgick vid Fullmäktige 3.
$ 14. Uppfoljning Fullmäktige 2.0

Styrelsen cliskuterâr förbättring av den ekonomiska
årsredovisningen.

Valnämndens arbete diskuteras. Infoansvarig
kommer hjälpa till inför nämndens arbete.

Vi diskuterar Toddydagsutskottet.

TILL SLUT
$ 15.

Ovrigt

1.. Fixa mat. En person ftxar mat till vatje
styrelsemöte. Socialt ansvarig har skapat ett

Luncl,201G01-1I

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare

Justerare

Johanna Henriksson

,\ndrea Ahlfont

välstrukturerat dokument med schema för
detta.

2.

Adventskalendern. PR-ansvarig informerar

om attman g,árn^
till
fàbidra
dem.
Styrelse l(ick-off nâsta termin önskas.
<rm adventskalendern och

3.

Datumförslag kommer senare.
$ 16.

oFlvfA

$ 17. Utcheckning

Ordforande föÃ4arat mötet avslutat.

Yi

gâr laget

runt och berättar om hur mötet kändes

BILAGA
I a. Kris hanteringsplan Medicins ka F öreningen

Lund-Malmö arb etsmaterial
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Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare

Justerare

Johznna Henriksson

Andrea Ahlfont
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