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Bilaga 1. Ekonomisk rapport
Föredragande: Vice ordförande Elin

Bilaga 4. Utvärdering IdrU
Föredragande: Socialt ansvarig Gustav

Kommer som sen bilaga.
Bilaga 2. Äskan IdrU
Föredragande: Ordförande Olle

Förra verksamhetsåret utökades IdrU från 2 till 3 förmannaposter. Denna nya
konstellation har nu utvärderats och ska presenteras på FUM.
Utvärderingen finns bifogad som bilaga 4a.

IdrU äskade i höstas 600kr till ett klättringsevent som inte blev av. När de
började planera det nu i vår kom de fram till att om de vill att så många
medlemmar som möjligt ska kunna vara delaktiga till ett studentrimligt pris,
behöver de totalt 1000kr. Eftersom de fick 600kr i höstas vill de därför äska
400kr till. Aktiviteten planeras att vara till för 20 studenter utöver dem själva.
Styrelsen föreslås besluta
att bifalla IdrUs äskan á 400kr..
Bilaga 3. Styrelsekonstellation
Föredragande: Ordförande Olle
Inför varje utlysning av styrelseposter behöver nästa års konstellation klubbas
igenom. Då vi inte kommer föreslå en förändring av styrelseposterna utan
fokusera på en egen utvärdering, ska vi egentligen lägga fram samma
konstellation som förra våren.
Den nya propositionen finns bifogad som bilaga 3a.
Styrelsen föreslås besluta
att skicka vidare propositionen för nästa verksamhetsårs styrelsekonstellation
till FUM

Styrelsen föreslås besluta
att skicka vidare IdrU-utvärderingen för presentation till FUM
Bilaga 5. Corfotografer
Föredragande: Kommunikationsansvarig Kristina
Förra verksamhetsåret utökades antalet corfotografer från 1 till 2
förmannaposter. Denna nya konstellation har nu utvärderats och ska
presenteras på FUM7.
Utvärderingen finns bifogad som bilaga 5a.
Styrelsen föreslås besluta
att skicka vidare corfotograf-utvärderingen för presentation till FUM

Bilaga 6. Utvärdering av generalkonstellationen HT18
Föredragande: Socialt ansvarig Gustav

Bilaga 9. Principdiskussion
Föredragande: Ordförande Olle

Förra klubbades den nya novischperioden vilket innebar ett nytt system med
6 novischgeneraler istället för två generaler och två novischförmän. Denna
konstellationen har nu utvärderats baserat på intervjuer från i höstas.

Denna punkt känns nödvändig att ha igen, i och med att vi är en ny styrelse
samt att det är en ny termin. Både rent socialt vilka principer vi har i vår
kommunikation med varandra (när maila, när ringa osv…) och access till
kontoret. Men även rent generellt hur vi ser på studentengagemang och vårt
gemensamma ansvar. Kopplat till förväntningar på styrelsen samt våra egna
förväntningar på oss själva och varandra.

Utvärderingen finns bifogad som bilaga 6a.
Styrelsen föreslås besluta
att skicka vidare utvärderingen av generalkonstellationen för presentation till
FUM
Bilaga 7. Datumbyte STYM16
Föredragande: Ordförande Olle
Efter diskussion på förra STYM kom vi överens om att flytta STYM16 till
tisdag den 7e maj klockan 17:30.
Styrelsen föreslås besluta
att välja den 7e maj klockan 17:30 till den nya tiden för STYM16

Bilaga 10. Styrelsemedalj och Pin
Föredragande: Arbetsmarknadsansvarig Felicia
Fortsättning av diskussionen om styrelsemedalj och pins som påbörjades på
förra mötet.
Bilaga 11. Corpus medicums utbildningsforum
Föredragande: Ordförande Olle
Diskussion kring corpus utbildningsforum och dess ansvarsfördelning inför
nästa verksamhetsår.

Diskussion
Bilaga 8. Livets museum
Föredragande: Ordförande Olle

Bilaga 12. Fixarhelg Lillsjödal
Föredragande: Ordförande Olle

Olle berättar om sitt studiebesök på Livets museum. Allmän diskussion om
eventuellt framtida samarbeten.

Vi har blivit inbjudna till fixarhelg i lillsjödal den 25-26e maj. Ett strålande
tillfälle att vara lite händig och samtidigt grilla och basta med andra
studentengagerade. Vi förväntas skicka minst två representanter från Corpus,
men fler är alltid välkomna.

