Diskussion
12. Halvårsrapporter

Dagordning
Styrelsemöte 11
Medicinska Föreningen Lund-Malmö
8 februari 17.00
Falck-Hillarpsalen, BMC

13. Ekonomisk halvårsrapport
14.

ställning och bättre levnadsvillkor
16. Marknadsföring

Formalia
OFMÖ

2.

Mötets behöriga utlysande

3.

Fastställande av dagordningen

4.

Adjungeringar

5.

Val av justeringsperson

6.

Föregående mötesprotokoll

7.

Incheckning

8.

Styrelserapporter (muntligen, högst 5 minuter var)

Beslut_________________________________________________________
Äskan från KirU

Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8

Till slut________________________________________________________

Rapporter____________________________________________________

9.

Uttrycket “Aktiva”

Bilaga 5

15. Remiss: Transpersoner i Sverige Förslag för stärkt

________________________________________________________________

1.

_____________________________
Bilaga 4

Bilaga 1

10. Arbetsmarknadsutskott

Bilaga 2

11. Toddydagen

Bilaga 3

17.

Övrigt

18.

OFMA

19.

Utcheckning

Bilaga 1. Äskan från KirU
Föredragande: Ordförande Linnéa
KirU har inkommit med en äskan om pengar inför den nationella konferensen
som ska anordnas tillsammans med KirU Örebro i Malmö i april. Se bilaga 1a-b.
Styrelsen föreslås besluta
att godkänna äska från KirU enligt bilaga 1a.

Bilaga 2. Arbetsmarknadsutskottet
Föredragande: Vice ordförande Egil
FUM ålade mig att tillsammans med arbetsmarknadsutskottsordförandena att
ta fram förslag på nya stadgeinstruktioner till arbetsmarknadsutskottet, då de
inte ville ta bort båda arbetsmarknadsordförandena. Resultatet finns i bilaga
2a, tyck gärna till.
Styrelsen föreslås besluta
att föreslå för fullmäktige att godkänna stadgeinstruktionerna för
arbetsmarknadsutskottet enligt bilaga 2a.
Bilaga 3. Toddydagen
Föredragande: Vice ordförande Egil
Jag fick i uppdrag av FUM att leverera ett förslag på hur vi kan förändra
Toddyavtalet för att det ska vara ömsesidigt fördelaktigt i framtiden, innan
årets upplaga. Nu har vi diskuterat och förslag på nya formuleringar i avtalet
finns i bilaga 3a. Vad tycker ni? Vad finns det för synpunkter? Bilaga 3b är det
gamla avtalet plus de FUM beslut på ändringar i det avtalet som gjordes 2004
för kännedom. Bilaga 3c är ett förslag på utformning av det nya avtalet med
de föreslagna ändringarna.
Styrelsen föreslås besluta
att föreslå för fullmäktige att godkänna det reviderade samarbetsavtalet mellan
Medicinska Föreningen och Toddyspexet enligt bilaga 3c.

Bilaga 4. Halvårsrapporter
Föredragande: Socialt ansvarig Björn
De flesta utskotten har nu lämnat in sina halvårsrapporter och de har
sammanställts i bilaga 4a. Styrelsen bör diskutera hur vi kan stötta utskotten på
bästa sätt.
Bilaga 5. Ekonomisk halvårsrapport
Föredragande: Vice ordförande Egil
Allt som är bokfört hela HT17 finns i bilaga 5a. Det går inte att dra för stora
slutsatser, men det kan ge en vink hur det går. Finns lite att diskutera i hur vi
lägger föreningens olika budgetar som jag gärna tar upp.
Bilaga 6. Uttrycket “Aktiva”
Föredragande: Ordförande Linnéa
Det har under året inkommit en hel del synpunkter och klagomål kring att
studentrepresentanter och U-rådens styrelser inte räknas som aktiva. Missnöjet
handlar främst om att själva ordet upplevs värdera arbetsinsatser och engagemang
på ett orättvist sätt. Frågan har lyfts från flera håll om man ska byta uttryck. Vad
tycker styrelsen?
Bilaga 7. Remiss: Transpersoner i Sverige Förslag för stärkt
ställning och bättre levnadsvillkor
Föredragande: Studenthälsoansvarig Josefine
Njol ska svara på remissen Transpersoner i Sverige Förslag för stärkt
ställning och bättre levnadsvillkor och synpunkter och åsikter efterfrågas.
Remissen har även skickats till U-råden.
Bilaga 8. Marknadsföring
Föredragande: PR-ansvarig Rickard
På förra styrelsemötet fick Rickard i uppgift att fram förslag på
marknadsföringsmaterial inför utlysningen av styrelseposterna. De kommer
presenteras på mötet.

