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Bilaga 1. Förslag ny novischperiod
Föredragande: Socialt ansvarig Björn
Arbetsgruppens förslag har varit ute på remiss till FUM och ledamöterna har
inkommit med skriftliga kommentarer på förslaget. Dessa har tagits i beaktande
och förslaget har anpassats efter dem, se bilaga 1a. Kommentarerna behandlas
också i ett betänkande som finns i bilaga 1b.

kortbetalning istället för att det ska lösas manuellt med bankgiro. Jag ser detta
som en positiv utveckling, då det minskar administrationen runt våra
evenemang enormt. Denna smidighet har däremot ett pris, närmare bestämt
ca 3% av biljetten + 2.5-3 kronor.

Styrelsen föreslås besluta
att föreslå för fullmäktige att godkänna förslaget på en ny novischperiod enligt
bilaga 1a.

Vi bör diskutera hur vi vill gå vidare med detta. Jag testade ett system kallat
Gadder nu inför den lilla toddydagen, och kommer köra det på nollningen
samt examensfesten för att testa. Senare i vår kommer ett gigantiskt finsk
företag som sysslar med detta etablera sig i sverige, och jag tror det kommer
innebära en revolution för Lund och nationslivet i synnerhet.

Bilaga 2. Förslag på prioriteringslista
Föredragande: Infosekreterare Sofia
Vi bestämde att en prioriteringsordning skulle tas fram för att kunna hjälpa
oss när uppgifter krockar eller när arbetslistan är för lång för att hinna med
allt. Här är ett första utkast på prioriteringsordningen, se bilaga 2a. Vad tycker
ni om punkterna och prioriteringen mellan dem?

Just examensfesten är perfekt för detta, då avgiften bara blir en liten del av
anmälningskostnaden, och det är jättemånga biljetter som ska säljas. Men när
det kommer till större evenemang som corbalen, där kostnaden uppgår i
dryga 800kr, kan denna procentsats bli en betydande del av biljettpriset. Det
är värt att diskutera värdet av detta, hur mycket man vill satsa på det och hur
mycket man ska avvakta och hålla sig kvar i gamla system.

Bilaga 3.  Ny fakultetsledning
Föredragande: Ordförande Linnéa
Medicinska fakulteten byter som bekant fakultetsledning vid årsskiftet och nu
är både dekan, prodekaner och vicedekaner presenterade och klara. Vill vi
från MFs eller Corpus håll på något sätt välkomna dem?

Bilaga 6. Halvårsdiskussion
Föredragande: Ordförande Linnéa
Nu har vi varit igång nästan halva vår tid och jag tycker att det är läge att göra en
liten avstämning av hur vi tycker att det har gått så långt. Har vi hunnit med det
vi ville så här långt? Vad har funkat bra? Vad behöver vi utveckla? Är det något
från våra principdiskussioner som vi behöver diskutera igen? Är det något särskilt
vi vill fokusera på under resterande del av vårt år? Som underlag finns vår
konkretiserade verksamhetsplan i bilaga 6a.

Bilaga 4. Nya inspektorer
Föredragande: Ordförande Linnéa
FUM har valt nya inspektorer åt oss, WOHOO!! Hur vill vi välkomna dem till
föreningen?
Bilaga 5. Biljettsystem i MF
Föredragande: Vice ordförande Egil
Utvecklingen går framåt, och det börjar poppa upp intressanta alternativ till
biljettsystem i Lund där man får biljetterna direkt i samband med

Bilaga 7. Hedersmedlem
Föredragande: Ordförande Linnéa
Styrelsen har möjlighet att nominera förslag på hedersmedlemmar till fullmäktige.
Är det någon vi önskar nominera i nuläget?

