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Bilaga 1. Äskning av IDRU för klättring
Föredragande: Ordförande Felix

Bilaga 5. Kommunikationsworkshop
Föredragande: Kommunikationsansvarig Kristina

IDRU önskar att äska pengar för att genomföra en klättring. Summan är inte
hög och är tilltänkt att subventionera priset vid anmälan. Se bilaga 1a.

Jag tror att det hade varit väldigt nyttigt att ha en liten
"Kommunikations-Workshop" med våra aktiva. Dels för att ALLA ska lära
sig hur man använder sig av MFs Facebook, men även lära ut hur kalendern
på hemsidan fungerar - så vi kan börja använda den igen kanske? Dessutom
hade det varit ett utmärkt tillfälle att informera om hur vi gör med
instagram-projektet, då tanken är att vi i början går runt bland olika
sektioner/utskott i MF.

Styrelsen föreslås besluta
att godkänna IDRUs äskan à 600 kr
Bilaga 2. Äskning av IDRU för dans inför Corbalen
Föredragande: Ordförande Felix
IDRU brukar traditionsenligt ha en dansträning inför Corbalen, och vill i år
genomföra detta igen. Summan ska gå till att betala danslektion för de
anmälda. Se bilaga 2a.
Styrelsen föreslås besluta
att godkänna IDRUs äskan à 1500 kr.
Bilaga 3. Utvärdering av JämU
Föredragande: Studenthälsoansvarig Henrik
Styrelsen har i verksamhetsplanen föreslagit en utvärdering av JämU till
FUM3. Vilka anser vi borde bjudas in för att utvärdera utskottet?
Bilaga 4. Instagram
Föredragande: Kommunikationsansvarig Kristina
Jag har nu skrivit ihop en liten "projektplan" för hur jag hade tänkt mig att
MFs Instagram ska användas framöver och hade gärna redovisat den för er.
På så sätt kan jag få lite feedback och justera den, så det blir så bra som
möjligt!

Bilaga 6. Magnus Blixt prisfond
Föredragande: Utbildningsansvarig Daniella
Vi bör lyfta detta då detta pris snart ska delas ut och vi bör bestämma hur vi
ska göra.
Bilaga 7. Återkoppling om FUM
Föredragande: Vice ordförande Elin
Vi hade vårt första FUM i måndags och det är bra om vi har en kort
diskussion om vad som sades och gicks igenom där så att alla i styrelsen är på
banan.

