Dagordning
Styrelsemöte 8
Medicinska Föreningen Lund-Malmö
27 november 17:30
BMC, Falck-Hillarp

Diskussion

________________________________________________________________

Formalia

13.

Krishanteringsplan & sexuella trakasserier

Bilaga 4

14.

Punkter till åsiktsprogrammet

Bilaga 5

15. Exptider

Bilaga 6

16. Regelförtydligande för aktiva angående expen

Bilaga 7

17. Eventuellt samarbete med översättningsbyrå

Bilaga 8

1.

OFMÖ

2.

Mötets behöriga utlysande

3.

Fastställande av dagordningen

4.

Adjungeringar

5.

Val av justeringsperson

18.

Övrigt

6.

Föregående mötesprotokoll

19.

OFMA

20.

Utcheckning

Till slut

Rapporter
7.

Incheckning

8.

Styrelserapporter (muntligen, högst 5 minuter var)

9.

Ekonomisk rapport

Beslut
10. Äskan: Kommunikationsworkshop

Bilaga 1

11. Äskan: Julbak med BUR

Bilaga 2

12. Äskningar till karnevalsorganet

Bilaga 3

Äskan för ljuddämpning i Locus-puben finns bifogad som bilaga 3a
Bilaga 1. Äskan: Kommunikationsworkshop.
Föredragande: Ordförande Olle
Vår ärade kommunikationsansvarig ska snart dra igång med den efterlängtade
kommunikationsworkshopen, och behöver därför ekonomiska medel för att
kunna bjuda på fika.
Äskan finns bifogad som bilaga 1a.

Äskan för fotoutrustning finns bifogad som bilaga 3b
Styrelsen föreslås besluta
vilka äskningar som ska skickas vidare till FUM.
Bilaga 4. Krishanteringsplan & sexuella trakasserier
Föredragande: Ordförande Olle

Styrelsen föreslås besluta
att godkänna Kristinas äskan à 1000kr.

Den reviderade krishanteringsplanen & planen för sexuella trakasserier har
skickats ut till seniors för feedback. Vi kommer diskutera deras åsikter och
bestämma vad vi behöver åtgärda innan vi klubbar igenom den färdiga
planen.

Bilaga 2. Äskan: Julbak med BUR
Föredragande: Ordförande Olle

Krishanteringsplanen finns bifogad som bilaga 4a

BUR ska hålla sitt årliga julbak (för fjärde året i rad) för att samla sina
studenter i julstämning och harmoni nu i slutet av terminen, och behöver
därför lite ekonomiskt stöd.

Handlingsplanen mot sexuella trakasserier finns bifogad som bilaga 4b

Äskan finns bifogad som Bilaga 2a.

Bilaga 5. Punkter till åsiktsprogrammet
Föredragande: Ordförande Olle

Styrelsen föreslås besluta
att godkänna BURs äskan à 1500 kr.

Åsiktsprogrammet ska utökas och revideras och vi ska föreslå för FUM vilka
punkter vi tycker behöver tilläggas och/eller vilka punkter som behöver
revideras.

Bilaga 3. Äskningar till karnevalsorganet
Föredragande: Ordförande Olle
Vi ska äska pengar från karnevalsorganet innan slutet av året och behöver
därför besluta vilka äskningar som vi ska skicka vidare till FUM för slutgiltigt
beslut.

Bilaga 6. Exptider
Föredragande: Ordförande Olle
I nuläget verkar det som att exptiderna och vår närvaro är ett lite för stort
stressmoment för många av oss. Behöver vi tydliggöra för medlemmarna vad

meningen med exp-tiden är, samt behöver vi strukturera upp hur vi gör med
exp-tiderna?
Bilaga 7. Regelförtydligande för aktiva angående expen
Föredragande: Kommunikationsansvarig Kristina
Kristina och Felicia har börjat spåna på ett “policy-dokument” för att
förtydliga för våra aktiva vilka regler som gäller på expen. Diskussion om vad
som bör stå med och hur vi ska formulera det.
Förslaget finns bifogat som bilaga 7a.
Bilaga 8. Eventuellt samarbete med översättningsbyrå
Föredragande: Kommunikationsansvarig Kristina
Kristina har varit i kontakt med en översättningsbyrå och informerar om
detta. Vi ska sedan diskutera om detta är något som ligger i vårt intresse och i
så fall vilka tjänster de kan hjälpa oss med

