Dagordning
Styrelsemöte 9
Medicinska Föreningen Lund-Malmö
17 december, 17:30
Ellstorpsgatan 5B, Malmö

Diskussion

________________________________________________________________

Formalia

12.

Skyddsombudsenkät

Bilaga 5

13.

Corpus laborans

Bilaga 6

14. Krishantering och sexuella trakasserier

1.

OFMÖ

2.

Mötets behöriga utlysande

3.

Fastställande av dagordningen

4.

Adjungeringar

15.

Övrigt

5.

Val av justeringsperson

16.

OFMA

6.

Föregående mötesprotokoll

17.

Utcheckning

Till slut

Rapporter
7.

Incheckning

8.

Styrelserapporter (muntligen, högst 5 minuter var)

Bilaga 1

9.

Ekonomisk rapport

Bilaga 2

Beslut
10. Avsäga firmatecknare

Bilaga 3

11. Välja ny firmatecknare

Bilaga 4

Bilaga 7

Bilaga 1. Styrelserapport
Föredragande: Ordförande Olle

Bilaga 4. Välja ny firmatecknare
Föredragande: Ordförande Olle

Vi tog presidiebeslut i veckan på att ge SIF (Studenter i forskning) 3000kr i
startkapital. Detta beror på att budgeten för verksamhetsåret klubbades innan
det var beslutat att SIF skulle startas, så därför kom man överens om att de
skulle äska för verksamhetsåret 18/19.

I ordförandeposten ingår att vara firmatecknare för att kunna teckna avtal i
föreningens namn. För det krävs dock ett officiellt beslut, vilket förslagsvis tas
här och nu.

Bilaga 2. Ekonomisk rapport
Föredragande: Vice ordförande Elin

Styrelsen föreslås besluta
att välja Olle Nordström till firmatecknare för Medicinska Föreningen för
resterande verksamhetsår 2018/19.

Vår ärade Elin har sammanställt några finfina ekonomiska rapporter som vi
nu får ta del av.

Diskussion

Äskan till PNL finns bifogad som bilaga 2a.

Bilaga 5. Skyddsombudsenkät
Föredragande: Studenthälsoansvarig Henrik

Äskan till PNR finns bifogad som bilaga 2b.
Redovisning för examens PNR finns bifogad som bilaga 2c.

Är intresserad av att göra en skyddsombudsenkät för hela föreningen, för att
underlätta inför framtida skyddsronder. Vilka frågor borde vara med i en
sådan enkät, och hur skulle den marknadsföras för bästa resultat?

Resultaträkning examens PNR finns bifogad som bilaga 2d.
Bilaga 3. Avsäga firmatecknare
Föredragande: Ordförande Olle
När vi arbetsbefriade Felix borde vi även ha avsagt honom som
firmatecknare. Så när vi ändå ska välja Olle som firmatecknare är det lämpligt
att samtidigt avsäga Felix det ansvaret.
Styrelsen föreslås besluta
att avsäga Felix Solberg som firmatecknare för Medicinska Föreningen.

Bilaga 6. Corpus Laborans
Föredragande: Arbetsmarknadsansvarig Felicia
Felicia informerar angående hur det går för utskottet. Önskemål från Corpus
Laboransutskottet angående att ha riktlinjer från Corpus Medicum angående
hur dagen ska gå till och eventuella ytterligare evenemang i närheten till
dagen, vill även att de riktlinjer ska innehålla att det ska skrivas en gemensam
budget från Corpus Medicum och inte bara från MF-styrelsen.

Bilaga 7. Krishantering och sexuella trakasserier
Föredragande: Ordförande Olle
Tänker mest förankra det som sades på förra STYM så att jag kan revidera
klart Krishanteringsplanen och riktlinjerna baserat på feedbacken vi fick från
seniors. Tanken är att få ut det på ad capsulam beslut i januari så att det kan
klubbas på nästa fullmäktige i slutet av januari.
Krishanteringsplanen finns bifogad som bilaga 7a.
Handlingsplan mot sexuella trakasserier finns bifogad som bilaga 7b.

