Medicinska Föreningen

Protokoll

Lund - Malmö

Styrelsemöte 14

Plats:

Lund - Hemma hos Madde

Typ av sammanträde:

Sammanträde sclatum

Tid:

Styrelsemöte

2011-03-14

1,7.30- 20.20

Sekleterare:

Justefâre:

I(ajsa Sandberg

Johanna Hentiksson

Medverkancle:

Sandra Ahlberg, Johanna Henriksson, Julia Ftostå, I(ajsa Sandberg, Madeleine Lehander
Adjungeringar:

Rickard Hammarstrand (17.30-19.30 t.o.m $12)

FORMALIA
s 1. OFMO

Ordförande lörUarar mötet öppnat.

$ 2. Mirtets behöriga utlysta

Mötet förldaras behörigt utlys¡.

$ 3. Fastställande av dagordningen

Rickard yr\<ar pà att tidigarelägga diskussionspunkt $10
och $12. Styrelsen bifaller. Faställd.

$ 4. Adlungenngar

Rickard Hammarstrand

$ 5, Val av justetingspersoner

Johanna Henriksson väljs till justeringsperson

$ 6. Föregåencle mötesprotokoll

Inga föregåencle mötesprotokoll

RAPPORTER
$ 7, Incheckning

Vi går en runda och berättar hut alla mår

2017- 04-25

Mötesordförande
Mac{eleine Lehander

Sekreterare

I(ajsa Sandbetg

Justerare
Johanna Henriksson

$ B. Styrelserapporter

Sandra: FIar jobbat med Toddydagen och

Toddyfesten, Arbetzrt rnecl problernet kring
disposìtionsr:ättcn h4F har pzi Locus i Luncl

fól

serveringstillståndet i kâlìaren. Varit på
novischurvärcleringsmöte. Redovisat ekonomiska
halvårsrappotten på FuM.

J

ohanna: Hållt kursombudsutbildning.

I{ippt

ldart

Varit på Jìlla krishanteringskurs en.
Beredningsmöte med U-råden. Förptogrammerat
styrelsefi lmen.

Magnr-rs Blixt.

I(ajsa: Haft möte med nyaJâmUordföranden.. Skrckat
äskan

till NJoL. Vadt på FuM

Madde: Intervju med Sonden. Möte med
fakultetsledningen angående Hincus Medicus.,\rbete

inför SFS- FuM. Van-liga möten, GUN, OI( osv.
Julia: Novischgruppsmöte, haft möte angåencle
novischutvärderingen samt redovisat den på FuM.

Jobbat med Stig-Radner och MF-superiot stipendier
Pres.idiet: Hanterat krisen kring indragningen av

dispositionsrätten på Locus Medicus Lundensis.
Styrelsen: Middag mecl toddyclagsutskottet.

BE,SLUT
$ 9.

Val av PR-chef

Fulimäktige beslutacle 2017 -01-25 att instifta en tillfällig
post benämnd "PR-chef i styrelsen för att täcka upp för
det avhopp som gjordes från PR-ansvarigposten i vintras

2017- 04-25

Mötesordförancle
Madeleine Lehander

Sekreterare

I(ajsa Sandberg

Justerare
Johanna Henriksson

Rrckard Hammarstrand hat kontalctat stlrrsls.t angående
posten. Rrckard presenterar sig och berättar otn sitt
intresse för posten.
Madcle yrkar på

attvàlja Rickard Hammarstrancl ull PR-chef testerande
clel av verksamhetsàret 16/1.7 med huvuclansvar
utlys

¡i¡g

för

och marknacis föring av aktivapo ster.

Styrelsen bifaller.

Nckard

/àl.ytnar rummet under bes/utet.

Vr diskuterar PR-Chefens roll och framtida r-rppgifter. Vi
kommet fram till att det viktigaste är utlysningen av
aktivaposter. Rickard får i uppdrag att göta
posters,banners och bilder till kampanjen samt tän\<a fritt.
Förslag på forrnat ät facebookevent "Sök
aktivapost".Förslag att dela upp kampanjen i socialt och
utbildningsdel.

DISKUSSION
$ 10. AlkohoÌtillståncl Locus Medicus Lundensis

Stiftelsen Locus Medicus Lunclensis har beslutat att ta

bort MFs dispositionsrätt i källaren på Locus. Presicliet,
främst Sandra, har arbetat med ett förslag på ny
r-rtformning av serweringstillståndet som kommer
presenterâs för Stiftelsen Locus Medicus Lundensis på
deras nästa möte.

$ 1 1. Äterkoppling halvårsrapporten

Vi diskuterar hrÌr återkopplingen till LÌtskotten

ska ske.

Ansvarig styrelsemedlem kontaktar respektive utskott.
$ 12. Studenthälsa inom aktivakåren

Vi diskuterar studenthälsan inom aktivakåren och hur vi
kan arbeta med den. Förslag att samarbeta med

201,1- 04-25

Mötesorclförancle
Madeleine Lehander

Sekretetare
I(ajsa Sandberg

Justerare
Johanna Henriksson

\'i

fal<ulteten gällande detta. Madde tar upp frågan med

programdirektörerna. Förslag att slå ihop arbetsmiljö-och
utbìidningsutskottet. Se öve
studenthälsoansvarigsposten under revidering av stadgar,

mer fokus på studenthälsa.

TILL SLUT
$ 14. Ovrigt

Vi diskutetar årsfìrandet

av Malmô Locus, clatum är

bestämt trll27 / 4. Styrelsen ska skicka förslag r.ia n-rail

Madde innan

21

till

/3,

Nova Lund har kontaktat MF gällande att de vill att vi
anordnar en tävljng som där en kan vinna ett presentkort
på Nova Lund.

Vi brainstormar förslag på tâvlingar.

s 15. OFM,A.

Ordförande fôrklarar mötet

$ 16. Utcl'reckning

Styrelsen går laget runt och betàttat om hur mötet

avsLr-rtat.

kändes

201,7- 04-25

Mötesordförancle
Macleìeine l-ehander

Sekreterare

IGjsa Sandberg

Justerare

Johanna Henriksson

)t

