Medicinska
Föreningen
Lund-Malmö

PROTOKOLL
StyrMUR 5

Typ av sammanträde
StyrMUR 5

Sammanträdesdatum
2018-12-10

Mötessekreterare
Ellen Aspelin

Justerare

Tid
18.00 – 21:00

Alfrida Svennung

Närvarande: Ellen Aspelin, Antonio Fernandez, Alfrida Svennung, Kristoffer Loo, och
Gustaf Christensson
Adjungerade:

I. Mötesformalia
1. Mötesordförande Antonio Fernandez förklarade mötet öppnat 12:00.
2. Närvarolista upprättades enligt ovan.
3. Till justeringsperson valdes Alfrida Svennung.
4. Föregående mötesprotokoll från StyrMUR 4 och StorMUR 2 finns uppe på hemsidan.
5. Dagordningen fastslogs med/utan tillägg för punkt
6. Meddelanden
FUM sköt upp valet av studentrepresentanter
Vi får ej boka salar på BMC längre

II. Rapporter
7. USU
På USU diskuterades Orzone samt hur man får studenter att svara på enkäter.
BUR tog upp att man vill ha en temadag om psykisk ohälsa där MUR gärna får deltaga och
hjälpa till.
8. CUR
Möte om Medicinsk humaniora.

III. Diskussioner och beslut
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9. Uppföljning av StorMUR 2
Styrelsen följer upp det som kom upp under StorMUR2.
10. Enkät om praktiska/tekniska färdigheter
a. Sammanställning och skrivelse till programledning
Kursombuden skall påminnas per mejl att sprida enkäten samt så ska enkäten delas på
Facebook igen.
Enkäten som kursombuden har ombetts sprida ska sammanställas inför vårens första PNL.
11. Internationalisering
a. Resultat av mötet och plan framåt
Studentrepresentant var på StorMUR 2 och tog emot input från kursombud. OMSiS ansvarig i
styrelsen skickar input från övriga lärosäten till studentrepresentanten som tas vidare till
Internationella kommittén.
Styrelsen avvaktar på konkreta förslag från internationella kommittén angående
internationaliseringsplanen.
12. Orzone
Inget nytt från Orzone-grupperna. Sekreterare ska fixa en rapport från StorMUR2 angående det
som togs upp.
13. Nytt uppdrag om 6årigt läkarprogram
a. Val av 2 representanter
Styrelsen beslutar att välja:
Natalie Andersson & Alexander Tejera
14. COR-märkning
Styrelsen går igenom nomineringarna inför COR-märkningen.
Styrelsen beslutar välja: Simon Heissler till COR-märkningen.
Diplom kommer delas ut av Alfrida (vice ordförande för MUR)
15. Halvårsrapport
Alla utskott inom MF behöver göra en halvårsrapport vilken ska sammanställas av ordförande
Antonio.
16. Diplom till kursombud och biljetter till examens
Diplom ska skrivas ut och biljetter till examens ska skickas till kursombuden.
17. Planering inför våren
a. T1 och T2
Informera T1 (31 jan) & T2 om MUR i början av vt19.
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b. T3 och T5s kursortsval
Antonio påminner i postMUR mejlet att kursombuden ska anmäla intresse.
c. Nya kursombud/kursombudsutbildning
Antonio mejlar alla kursadministratörer.
d. Studiesocial dag/ Novischperioden
MUR ska ställa ut på studiesociala dagen samt vara med under en dag på
novischperioden.
e. Mötesdatum
4/2 -2019 StyrMUR 6
f. Visioner
Att kursombuden ska vara förberedda på StorMUR. Vara tydligare på
kursombudutbildningen om vad det innebär att vara kursombud.
PR ansvarig ska vidareförmedla MURs Facebookinlägg till medicinska föreningens
Facebookinlägg.
Styrelsens mål är att alla läkarstudenter ska veta vad MUR är och vad vi gör.
18. Övriga frågor
Inga övriga frågor tas upp på mötet.
19. Utvärdering av mötet
Styrelsen utvärderar mötet.
20. Ordförande förklarar mötet avslutat 21:00

—————————————————
Ordförande Antonio Fernandez

——————————————————
Sekreterare Ellen Aspelin

—————————————————
Justeringsperson Alfrida Svennung
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