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Bilaga 1. Stadfästande av Presidiebeslut
Föredragande: Ordförande Linnéa
Presidiet blev tillfrågade att med kort varsel utse en studentrepresentant till
valberedningen på institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL). Presidiet
bedömde att tidsramen var så snäv att ett presidiebeslut fattades, se bilaga 1a.

Bilaga 4. Nominering av MF superior
Föredragande: Socialt ansvarig Björn
Nomineringarna till MF superior har sammanställts och styrelsen bör nu
diskutera dem och sedan föreslå en pristagare för Locus Medicus Lundensis
stiftelsestyrelse. Bilaga skickas separat till styrelsen.

Styrelsen föreslås besluta
att stadfästa presidiebeslutet angående studentrepresentant till IKVLs
valberedning enligt bilaga 1a.

Styrelsen föreslås besluta
att föreslå en pristagare för Locus Medicus Lundensis stiftelsestyrelse.

Bilaga 2. Äskan från högtidsmarskalk för log/aud
Föredragande: Ordförande Linnéa
Den nytillträdda högtidsmarskalken för logoped- och audiologiutbildningarna
har inkommit med äskan inför examensceremonin i juni, se bilaga 2a. P.g.a.
de förändringar som skett kring magisteråret i audiologi har vi tidigare
kommit överens om att även de studenter som nu tar ut en kandidatexamen i
audiologi ska inkluderas i examensceremonin vilket gör att gruppen studenter
kommer vara större än vanligt.
Styrelsen föreslås besluta
att godkänna äskan från högtidsmarskalken för log/aud enligt bilaga 2a.
Bilaga 3. Nominering av Magnus Blix-stipendiat
Föredragande: Utbildningsansvarig Tiia
Ansökningarna till Magnus Blix prisfond har varit uppe hos
nomineringskommittén och de har fattat ett beslut om nominering av
stipendiat till MFs styrelse. Styrelsen bör nu behandla detta för att föreslå en
kandidat för Medicinska Fakultetsstyrelsen som fattar det slutgiltiga beslutet.
Bilaga skickas separat till styrelsen.
Styrelsen föreslås besluta
att föreslå för fakultetsstyrelsen att utse Magnus Blix-stipendiat enligt separat
handling.

Bilaga 5. Lathund: Att skicka in underlag till handlingar
Föredragande: Ordförande Linnéa
I led med den konkretiserade verksamhetsplanen har ordförande
sammanställt en lathund för att effektivisera då styrelsen eller aktiva skickar in
underlag till handlingar. Lathunden är tänkt att underlätta både för styrelsen,
aktiva och för ordförande. Förslaget på lathund finns i bilaga 5a.
Styrelsen föreslås besluta
att godkänna “Lathund: Att skicka in underlag till handlingar” enligt bilaga 5a.
Bilaga 6. Riktlinjer för marknadsföring hos Medicinska Föreningen
Föredragande: Ordförande Linnéa
Ordförande har omarbetat riktlinjerna för marknadsföring via MF efter
styrelsens kommentarer. Det nya förslaget finns i bilaga 6a.
Styrelsen föreslås besluta
att godkänna “Riktlinjer för marknadsföring hos Medicinska föreningen”
enligt bilaga 6a.
Bilaga 7. Handlingsplan sexuella ofredanden på MFs fester och pubar
Föredragande: Ordförande Linnéa
Våra fantastiska pubmästare har efter sina alkoholcert-utbildningar tagit
initiativ till att skapa en handlingsplan för sexuella ofredanden på MFs fester
och pubar, se bilaga 7a. Presidiet tycker att det är riktigt bra jobbat av
pubmästarna och vill därför stadfästa handlingsplanen i styrelsen.

Styrelsen föreslås besluta
att godkänna Handlingsplanen för sexuella ofredanden på MFs fester och
pubar enligt bilaga 7a.
Bilaga 8. Utlysning av LUS poster
Föredragande: Ordförande Linnéa
LUS utlyser just nu sina förtroendeposter, dvs allt från LUS styrelse,
valberedningens ordförande till alla deras nästan 180 studentrepresentanter.
Dels ska vi hjälpa till med marknadsföring och dels vill ordförande
uppmuntra styrelsen att kika igenom posterna och söka det som verkar
intressant!
Bilaga 9. Hållbarhetsveckan 2018
Föredragande: Ordförande Linnéa
Hållbarhetsforum vid LU anordnar varje år “hållbarhetsveckan” då det är
olika event kopplade till hållbarhet. I år går hållbarhetsveckan av stapeln
23-28 april. MF och andra studentorganisationer har blivit inbjudna att delta
genom att anordna något typ av event eller liknande. Förra året ordnade MF
t.ex. en klädinsamling. Vill vi delta i år? Vad vill vi i så fall göra? Vem
ansvarar? Hur vill vi marknadsföra?

