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Styrelsemöte 10
Medicinska Föreningen Lund-Malmö
5 februari, 17:30
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Bilaga 3. Corpus laborans
Föredragande: Arbetsmarknadsansvarig Felicia

Bilaga 1. Äskan från valnämnden
Föredragande: Ordförande Olle

Äskan finns bifogad som bilaga 1a.

Felicia informerar om hur det går för Corpus Laborans. Behovet är stort för
att göra riktlinjer för Corpus Laborans, där det mer i detalj är skrivet hur det
ska fungera, hur många mandat osv. Felicia föreslår att Felicia ska vara
ansvarig för att lägga fram förslag på riktlinjer till Corpus Medicum och övriga
FUM att besluta om, detta ska hon göra tillsammans med Corpus Laborans
utskottet och ansvariga från de andra kårsektionerna. Vad tycker styrelsen om
det? Problematik och annat som ska tas upp i utvärdering, styrelsens förslag
på förbättringar.

Styrelsen föreslås besluta
att godkänna valnämndens äskan à 1200 kr.

Bilaga 4. MF-pin
Föredragande: Arbetsmarknadsansvarig Felicia

Snart är det dags för val av fullmäktige. Det är smidigt och praktiskt att göra
det digitalt, men då ska det även ske i enighet med våra stadgar. Som tur är
har vår valnämnd en lösning på problemet.

Diskussion
Bilaga 2. Framtidsmässan
Föredragande: Arbetsmarknadsansvarig Felicia
Felicia informerar om framtidsmässan. Vi har även fått ett kontrakt från dem
som kan vara bra att kolla igenom. Det handlar inte om pengar, utan mest om
hur mycket reklam vi ska göra för själva eventet.
Kontraktet finns bifogat som bilaga 2a.

Felicia fick i uppdrag att ta fram ny pin till MF. Felicia har fått offert från
Marknadsbyrån angående att beställa pin från dem. Vad tycker styrelsen? Hur
många ska beställas?
Bilaga 5. Avstämning med verksamhetsplanen
Föredragande: Ordförande Olle
Nytt år, ny termin och ny styrelse. Dags att dubbelkolla med
verksamhetsplanen och se hur vi ligger till. Vad är gjort, vad är på gång, och
vad behöver vi komma igång med för att vara klara med allt inför sommaren?
Den konkretiserade verksamhetsplanen finns bifogad som bilaga 5a.

Bilaga 6. Kick-off & styrelseöverlämning
Föredragande: Ordförande Olle

Bilaga 10. Festivallen 2019
Föredragande: Socialt ansvarig Gustav

Nu i vår ska vi kick-offa vår relativt nya styrelse, och även kick-inna styrelsen
som snart ska väljas. Framförallt är det datum som behöver diskuteras så här
pass tidigt.

Det verkar vara festligheter på gång i Linköping för alla sveriges
läkarstudenter. Är det något vi vill vara med på?
Bilaga 11. Klimatuppropet
Föredragande: Ordförande Olle

Bilaga 7. Exptider
Föredragande: Ordförande Olle
Vi gjorde på lite olika sätt under hösten med exptiderna. Hur ska vi göra nu i
vår?
Bilaga 8. Utvärdering av styrelsekonstellationen
Föredragande: Ordförande Olle
Även om vi inte komma föreslå en ändring av styrelsekonstellationen för
FUM, kommer den ändå behöva utvärderas. Hur gör vi detta på bästa sätt?
Bilaga 9. Utlysning av styrelseposter
Föredragande: Ordförande Olle
Snart är det dags att utlysa posterna för våra efterträdare. Något speciell
strategi vi vill köra på eller något annat vi bör ha i åtanke?

Klimatuppropet är en aktuell rörelse i Lund i detta nu. Vi som kår står redan
bakom det, men frågan är om vi vill göra något mer av det då global
hållbarhet och hälsa rör våra utbildningar i högsta grad. Vill vi driva denna
frågan mer intensivt på lokal nivå, och hur gör vi det i så fall på bästa sätt?
Bilaga 12. Verksamhetsberättelse
Föredragande: Ordförande Olle
Nu börjar detta verksamhetsåret lida mot sitt slut, och för att vi ska anses
klara med vårt år (och med det bli ansvarsbefriade) krävs en
verksamhetsberättelse där vi sammanfattar allt som hänt i MF. När var och
hur gör vi detta på bästa sätt?

