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FORMALIA
s 1. OFMO

Ordförande föd<Iarar mötet öppnat.

$ 2. Mötets behöriga utlysta

Mötet förklarades behörigt utlyst.

$ 3, Fastställande av dagordningen

FaststäIld.
Sandra

ytkarpã^ttflytta

$11 så att den hamnar efter $ 7

Styrelsen bifaller, Fastställd.
$ 4.

Adjungeúngar

$ 5. Val av justeringsperson
$ 6. Föregående

mötesprotokoll

Inga
Andrea Ahlfont

Inga föregàende protokoll

Lund,2017-05-05

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare

I(ajsa Sandberg

Justefafe
Andrea Ahlfont

RAPPORTE,R
$ 7. Incheckning

Vr går en rundâ dàr allal¡eràttar hur man mår

$ B. Styrelserapporter

Jlrhahar mailat alla utskott. Representeratpà Sångboken
och Partus. Jobbat med stipendiet. Har bokat möte med

novischförmännen och generaler angående
novis churvärderingen.

Johanna har arbetat med AU<3 UU sittningen. Varit på
Partus, Sångboken samt clelat ut godis till novischerna.

Varit på möte med ÂLF-betedningen,PNl,
ledningsgruppen för I(lin samt haft skypemöte med
Liverpool angående digitala system.
Andrea har justerat ptotokoll, slackat ut infomail,

forberett en powerpoint om info och pr till Ol-clagen,
utlyst posten som PR-chef. Strukturerat arbetet inför att

hon är i New York bl.a. tidsinställt inlâgg på facebook.
Repres ente

nt

på.

Hälsningsgillet, Sångb oken och Partus.

Madde har representerat mycket under
novischp erioden. H ar v ant

p

à

Hälsningsgillet o ch

jubileumshögtiden, Haft möte med arbetsgruppen för
revidering av åsiktsprogrammet. Haft expeditionsud i
Malmö.Varit på möte angående studentärende. Haft
skypemöte gällande digital examination. Har varit på StrS
medlemsmöte.
I(ajsa har representerat på Hälsningsgillet, Sångboken,

Lund, 2017-05-05

Mötesordförandc
Madeleine Lehander

Sekreterate
I(ajsa Sandberg

Justerare
Andrea Ahlfont

Inför

stucliesociala eftermiddagen och Partus.

Flälsningsgillet gjort ett MF-bildspel. Har varit på möte
angående stuclentärende. Hälsat på novischetna under

ned
Utbìldningsansvarig spelat in temaslâppsvicleo till AU<3
deras fìlmkväll.Vatit på NJoL. Tillsammans

UUsittningen på Blekingska samt planerat och tagit
emot anmälningar till sittningen.

BESLUT

\

9.

,\ktiva/studentrep for dummies

St1trs1s.. beslutar

attlàgga fram dokumentet "aktiva for clummies" som
diskussionspunkt till fullmäktige 6 enligt bilaga 1a.
$ 1 0. Askan Biomedicin-forskningskväll

Styrelsen diskuterat BURs äskan enÌrgt bìlaga 2a vi är

positiva till pro)ektet men anser att det behövs mer
unclerlag gällande vacl pengarna ska gå til1.

lrân BUR som inkommit
i bi/a,gø 2a med kommentarern
det krävs mer underlag
^tt
för vad pengarna ska gå till samt attvi gärna ser att man
f

ohanna vrkar på

zrt1.

avslzi äskan

tacl<ar föreIàsarna men inte med pengar.

Styrelsen bifaller

$ 11. Askan

AU och UU-kväll

Vi cliskuterar

àsl<an

från arbetsmiljö- och

utbildningsutskottet.
Beslutförslaget från äskan lyder: "Totalt ciskar
Arbetsmiljat:kottet och Utbildningsaßkottet

1

100

Lund, 2017-05-05

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare

I(ajsa Sandberg

Justerare
Andrea Ahlfont
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AU

<t uu,2017"
Styrelsen avslår

.

Sandra yrkar pä

att avslà äskan för anmälningsavgiften och godkänna
äskan för snacks a 500kr enlsgt bilaga

ia.

Styrelsen bifaller

I(ajsa och Johanna deltar inte i beslutet.

DISKUSSION
S 12.

LUS-150 årsfìrande av studentinflytande

$ 13. Styrelsefìlm

Madde informerar om planern a inför LUS-

15

Oårs fi

rande.

Styrelsen är positiva

till

Vi diskuterarh:ur vi

ska clela upp filmandet och kommer

delta.

för redigering.
med input på låtförslag. Johanna
^nsvarar
Vi sätter en preliminär deadline tlll' 5 /3.

TILL SLUT
$ 14. Ovrigt

Iftjsa harvantpå NJoL och fått en idé om att äska
pengar för att översätta viktiga dokument till engelska.
,\ndrea före slår att vi tar det som en diskussionspunkt
pà nästa styrelsemöte och då kommer överens om vilka
dokument som är priotiterade.

Lund,2017.05-05

Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekteterare
IGjsa Sandberg

Justerate
Andrea Ahlfont

s 1s. OFMA

O rdfö

$ 16. Utcheckning

Styrelsen gfulaget runt och l:eràttar om hur mötet

rande f öÃ<Iarar mötet avslutat.

kändes.

BILAGOR
I q. Aktiva

for dummiesUTKAST

2a. Askqn biomed
3a. Askqn AU och

UU
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Mötesordförande
Madeleine Lehander

Sekreterare

I{ajsz Sandberg

Justerare
Andrea Ahlfont

