Medicinska Föreningen

Protokoll

Lund - Malmö

Stytelsemöte 16

Plats:

Lund - BMC Expediuonen

Typ av sammanträde:

Sammanträdesdatum:

Tid:

Styrelsemöte

201.7-04-06

17:00-20:06

Sekreterare:

Justerafe:

Andrea,\hlfont

Sandra Ahlberg

Medverkande:

Sandta Ahlberg, Andrea Ahlfont, Johanna Hentiksson, Julia Frostå, I{ajsa Sandberg, Madeleine

Lehander

F'ORNIALIÄ
s 1. OFMO

Ordförande förUarar mötet öppnat.

$ 2. Mötets behöriga utlysta

Mötet förklaras behörigt utlyst.

$ 3. Fastställande av dagordningen

Fastställd,

$ 4, Adjungeringar

Inga adjungeringar.

$ 5. Val av justeringsperson

Sandra Ahlbetg,

$ 6, Fötegående

mötesprotokoll

Inga föregäende mö tesprotokoll,

Lund,2017-04-25

Mötesordforande
Madeleine Lehander

Sekreterare
Andrea Ahlfont

Justerare
Sandra Ahlberg

RAPPORTER
$ 7. Incheckning

Vi går en runda där

$ B. Styrelserapporter

Madde: Det gamla vanliga. Förmöte med PNL. Valting

alLa

berättar hur de mår.

nytt presiclium LUS. Varit på internat med ALF. Jobbat
med åsiktsprogrammet. Haft möte med
studentlunclskootdinatorn, Varit med på första mötet för
fakultetens valberedning inför valet av ny
fakultets styrelse. TilÌsammans med I(aj sa

planent

fokusdag om studenthälsa. Tr¡ddyfesten.
Johanna: Lunchmöte med Line. Toddyfesten. Fixat med

dagordningar och matl.
I(aj sa: Organis erat s tr-rclenthälsadriven. Toddyfes ten.

Hoppat in som talman för Val-FUM 1. Skickat ut
kallelser till arbetsmiljöutskottets möte. Jobbat med
översättning av styrdokument. Tillsammans med Madde
planerat fokusclag om studenthälsa.
Sandra: Yarit pà trygg krog utbildning. Gjort klart första

utkastet till budgeten. Varit på valting. Jobbat med
Toddydagen. Haft möte med gruppen för öppna

studiemiljöet på Forum Meclicum. Toddyfesten.
Andrea: Har precis kommit tillbaka ftån USA. Hoppat in
som sekreterare pä Va1-FUM 1. Fixat med layouten i
stadgeinstruktionerna. HemsidepiÌI, Utlyst poster.
Lund,2OI7-04-25

Mötesordlorande
Madeleine Lehander

Sekreterare

Andrea Ahlfont

Justerare
Sandra Ahlberg

Ju\ta Bör1at planen inför faddetutbildningen. Börjat
planen novi s chb erednings grupp en s andr a m ö te.
Toddyfesten.
A.lla: Val-FUM

1

BE,SLUT
$ 9. Medlemsavgift

1,7

/18

Förslaget diskuteras
Styrelsen beslutar

att förcslâ, fullmâktige att fastställa MFs medlemsavgift till
B0

kr per medlem och termin för verksamhetsåret

17

/18.

DISKUSSION
$ 10. Utkast Budget

17

/18

Vi diskuterar utkastet i bilaga 2a.Bland annat f-öreslås en
egen budgetpost för övedämning mellan styrelser och en
fõt soulagering för AU&UU. Vidare diskuteras
- Sonden
- Hutuvida Lilla Todclydagen ska ha en budgetpost
- lntäkter från forsäljning av profilprodukter och
festverksamhet.
Sandra kommer att recligera utkastet med diskussionen
àttanke.

Lund,2017-04-25

Mötesordflorande
Madeleine Lehander

Sekreterare

Andrea Ahlfont

Justerare
Sandra Ahlberg

i

$ 11. Hållbarhetsveckan

Vi viil gärna ordna en kiädìnsamling till
hållbarhetsveckan. Madde kontaktar företaget. Andrea
sköter marknadsföring. Facebookevent dyker upp v. 18.

S 12, LMN,I årsfìrande

Planen är att ordna en föreläsning samt biuda på tilltugg
och kaffe. Madde skapar ett facebookevent.
styrelsen skriver tsrà frâ,gor var

$ 13. Rekrytering utskott

,{la i

till tipspromenaden.

Johannalyfter frâ,gan om att ha riktlinjer för hur
exempelvìs övermarskalken ska rekrytera
corbalskommittén. Vi anser inte att det böt ändras i

i

stadgeinstruktionerna nu, men att det bör tas upp

övedämrungen. Diskussion kring huruvida det borde tas

upp i verksamhetsplaner,
Sandra uppmanar Johanna
^tt
till nästa års FUM.

t^ upp

frå,gan som

motion

TILL SLUT
$ 14. Ovrigt

Johanna tar upp fràgan om hur vi kan arl:eta med MFs
image och hur vi ska marknadsföra inför utlysningen av

Aktivaposter. Vi kommer att marknadsföra aktivt under
kaffemàndagen den

1.0

/ 4.

s 1s, OFMA

Ordförande förkla:øi mötet avslutat,

$ 16. Utcheckning

Styrelsen gàr Iaget runt och berättar om hur mötet
kändes.

Lund,2017-04-25

Mötesordflorande
Madeleine Lehander

Sekreterare
Andrea Ahlfont

Justerare
Sandra Ahlberg

