Dagordning
Styrelsemöte 15
Medicinska Föreningen Lund-Malmö
8 maj 17.00
Falck-Hillarpsalen, BMC

Formalia
OFMÖ

2.

Mötets behöriga utlysande

3.

Fastställande av dagordningen

4.

Adjungeringar

5.

Val av justeringsperson

6.

Föregående mötesprotokoll

Rapporter____________________________________________________
7.

Incheckning

8.

Styrelserapporter (muntligen, högst 5 minuter var)

Beslut_______________________________________________________
9.

Val av representant till valberedning för ILL

Diskussion

Bilaga 3

13. Nominera till rektorsuppvaktning

Bilaga 4

14. Skidresan

________________________________________________________________

1.

12. GDPR

_____________________________

10. Flagga

Bilaga 1

11. Revidering av stadgan

Bilaga 2

Till slut________________________________________________________
15.

Övrigt

16.

OFMA

17.

Utcheckning

Bilaga 1. Val av representant till valberdning ILL
Föredragande: Ordförande Linnéa
Institutionen för laboratoriemedicin i Lund ska även de utse en ny prefekt
och behöver en studentrepresentant. Ordförande har ju nu suttit med i två
sådana här processer under året och har möjlighet att sitta med även nu.

Bilaga 5. Nominera till rektorsuppvaktning
Föredragande: Ordförande Linnéa
Vi har från LUS håll fått anmodan om att nominera lärare eller studenter som
gjort betydande insatser för universitetet till rektorsuppvaktning, se bilaga 5a.

Styrelsen föreslås besluta
att välja Linnéa Sandström till studentrepresentant i ILLs valberedning.

Bilaga 7. Skidresan
Föredragande: Vice ordförande Egil
Vice har varit i kontakt med UCPA och de har hittat två alternativ vi kan åka till
nästa skidresa. Styrelsen bör diskutera nästa skidresa, och vart man helst vill åka

Bilaga 2. Flaggan
Föredragande: Ordförande Linnéa
Inför de kommande examensceremonierna kommer MF behöva våra flaggor, en
av dem är dock sedan Corbalen spårlöst försvunnen. Presidiet har luskat bland
kårerna för att få tillbaka den, tyvärr utan framgång hittills. Styrelsen bör därför
diskutera hur vi ska hantera detta.
Bilaga 3. Revidering av Stadgan
Föredragande: Ordförande Linnéa
Det finns ett antal skäl att revidera stadgan en aning. Dels behöver skriva om
avsnittet om valförfarande för FUM för att öppna upp för digitala val i framtiden
och dels har vi diskuterat ändring av termen aktiva. Aktuell stadga är bifogad i
bilaga 3a. En påbörjad revidering bifogas i bilaga 3b.
Bilaga 4. GDPR
Föredragande: Vice ordförande Egil
Inom en snar framtid kträder GDPR i kraft och styrelsen behöver diskutera vilka
anpassningar föreningen behöver göra för att kunna efterleva GDPR samt hur vi
lägger upp arbetet med det.

