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Bilaga 1. Ekonomisk rapport
Föredragande: Vice ordförande Elin
Detta är extremt bra! Och då har jag ändå lagt HELA hyran för AF-borgen på
festen, vilken brukar (borde) delas upp mellan examensceremonierna och
festen, men nu hade läkarna inget mingel i borgen alls. Jag höjde
biljettpriserna en märkbar aning för att hålla målet att gå 30 000 kr plus. Det
gick mycket bättre än så. Sexmästarna har hållit budgeten superbra. Mycket
positivt med tanke på hur mycket vi gick minus på Corbalen.

Rapporter
7.

Incheckning

8.

Styrelserapporter (muntligen, högst 5 minuter var)

9.

Ekonomisk rapport

Novischperioden och Corpus Laborans står näst på tur, men inväntar
underlag samt faktureringsuppgifter för dessa.
Bilaga 1

Till nästa FUM och STYM hoppas jag ha en kvartalsrapport med hjälp av det
nya tillägget i Visma, samt redovisning för Novischperioden och Corpus
Laborans.
Budget och resultatrapport för examens finns bifogad som bilaga 1a,
respektive 1b.

Diskussion
10.

Arbetsbelastning bland förmän

Bilaga 8

11.

Stadgerevidering JämU

Bilaga 9

12. Principdiskussion

Bilaga 10

Diskussion
Bilaga 8. Arbetsbelastning bland förmän
Föredragande: Socialt ansvarig Gustav
Det har sagts att många förmän känner sig stressade över deras engagemang i
Medicinska Föreningen. Jag skulle vilja få mandaten att undersöka om detta
stämmer eller inte genom att skapa en enkät som jag sedan skulle kunna dela i
Facebook-gruppen ”Medicinska Föreningens Förmän”. Resultaten skulle jag
sedan sammanställa i april, när Novischperiodens arbete är klar. Hur ser
styrelsen på detta?
Bilaga 9. Stadgerevidering JämU
Föredragande: Studenthälsoansvarig Henrik
Under februari har arbetet pågått med nya stadgeinstruktioner för JÄMU,
som förväntas presenteras för FUM. Vill att styrelsen diskuterar förslaget
innan propositionen går vidare till fullmäktige. Observera att grönt betyder
nytillkommet och rött betyder struket.
De reviderade stadgeinstruktionerna finns bifogade som bilaga 8a.
Bilaga 10. Principdiskussion
Föredragande: Ordförande Olle
Tror att denna kan vara bra att ha igen. Dock inte lika utförlig och nyanserad
som förra gången. Framförallt fokus på arbetsbelastning och hur vi ska
kommunicera och delegera till och med varann.

Bilaga 11. Översätta material
Föredragande: Ordförande Olle
Det finns möjlighet att äska pengar för att anlita professionella översättare.
Har vi något vi vill översätta? Om det finns mycket, är det något vi vill
prioritera högre än något annat?

Bilaga 12. Styrelsemedalj och Pin
Föredragande: Arbetsmarknadsansvarig Felicia
Sen senast har vi haft flitiga diskussioner om medaljens utformning. Är allt
klappat och klart, eller är det någon liten detalj vi behöver komma överens
om?
Bilaga 13. Ljudisolering Puben
Föredragande: Socialt ansvarig Gustav
Hur ska vi gå vidare alternativt inte gå vidare med detta i och med att vi inte
skickade vidare pubens sista äskan i samband med höstens sista fullmäktige?

