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Fixarhelg i Lillsjödal
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Profilprodukter
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Utcheckning
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Till slut

Rapporter
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Incheckning

8.

Styrelserapporter (muntligen, högst 5 minuter var)

9.

Ekonomisk rapport
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10. Konkretisering av verksamhetsplan

Bilaga 1

11. Äskan BUR, Science evening

Bilaga 2

Bilaga 1. Konkretisering av verksamhetsplan
Föredragande: Vice ordförande Elin
Fullmäktige har återremitterat verksamhetsplanen och önskar förtydliga vissa
punkter. Den behöver även justeras efter omständigheterna att vi i nuläget
inte har en ordförande.
I bilaga 1a finns verksamhetsplanen.
I bilaga 1b finns den påbörjade revideringen av den konkretiserade
verksamhetsplanen.
Styrelsen föreslås besluta
att godkänna den reviderade konkretiseringen av verksamhetsplanen för
verksamhetsåret 18/19

Varje termin anordnar LUS en fixarhelg på Lillsjödal, där kårerna hjälps åt
med målning, rabattrensning, storstädning på Lillsjödal, varvat med gött
bastuhäng. Denna termin anordnas det helgen den 3-4e november. Är det
någon som vill åka för MF:s räkning?
Bilaga 4. Profilprodukter
Föredragande: Arbetsmarknadsansvarig Felicia
Felicia berättar hur det har gått med beställningarna av profilprodukter och
vad som väntas härnäst. Felicia visar upp förslag från Marknadsbyrån på
resterande profilprodukter, samt eventuella kostnadsförslag.
Bilaga 5. Framtidsmässan
Föredragande: Arbetsmarknadsansvarig Felicia

Bilaga 2. Äskan BUR, Science evening
Föredragande: Vice ordförande Elin

Felicia har varit på möte med Framtidsverket. De vill starta upp en
arbetsmarknadsmässa endast för verksamheter i offentlig sektor i Lund.
Mässan finns redan etablerad på andra orter. Felicia informerar om mötet och
hur MF/Corpus Medicum kan vara engagerade i detta.

BUR ska anordna en “Science evening” med syftet att ge
biomedicinstuderande en inblick i möjliga arbetsmöjligheter efter
utbildningen. Detta har anordnats flera gånger förut och brukar vara
uppskattat.

Bilaga 6. Principdiskussion representation
Föredragande: Socialt ansvarig Olle

I bilaga 2 finns äskningen bifogad
Styrelsen föreslås besluta
att godkänna BURs äskan à 2500 kr.
Bilaga 3. Fixarhelg i Lillsjödal
Föredragande: Socialt ansvarig Olle

Styrelsen har inte hunnit ha principdiskussion kring representation och det är
hög tid att ha det nu.

