Medicinska Föreningen Lund-Malmö
Logopedi- och Audiologistuderandes utbildningsråd
Typ av möte: Styr-LAUR

Datum: 2020-03-05
Tid: 17:00-19:30

Plats: Vieriansvarigs bostad
Filippavägen 4E, Lund

Sekreterare:
Emeli Gonzales

Närvarande
styrelsemedlemmar:
1. A18 David Ågren
2. L37 Emeli Gonzales
3. L37 Johanna Pansner
4. L38 Egzon Berisha
5. L38 Simon Larsson
6. L39 Mathilda Vinqvist

Adjungering:

Justerare:
Johanna Pansner
Simon Larsson

§ 1. OFMÖ

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2. Formalia

6 styrelsemedlemmar med rösträtt närvarar.
Johanna och Simon väljs till justeringspersoner.
Tid för protokoll fastställs till 1+1 vecka (23/3) för sekreterare och
(30/3) för justerare.
“Ledningsmöte” och “Locusmysbrief” läggs till. Samtliga
styrelsemedlemmar godkänner detta.
Dagordningen fastställs.
Sekreterare går igenom föregående Styr-LAURs
mötesprotokoll(20-01-28).
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§ 3. Genomgång av
poster

Egzon Berisha (Ordförande):
Varit på Stor-LAUR och Locusmys. Haft kontakt med log-ledningen,
BURs ordförande och Kristina från MF. Bokat in ett USU-möte med
Kristina. Haft samtal med logopedstudenter.
Johanna Pansner (Vice ordförande):
Varit på Stor-Laur och Locusmys.
Emeli Gonzales (Sekreterare):
Varit på Stor-LAUR och Locusmys. Skrivit och justerat protokoll. Lagt
ut det på LAURs facebooksida och skickat det till MFs ordförande. Har
etablerat kontakt med Clyde Lange, kommunikatör på Lunds
universitet.
David Ågren (Arbetsmiljöansvarig):
Varit på Stor-Laur och Locusmys. Haft kontakt med städpersonal och
aud-ledningen angående städningen.
Mathilda Vinqvist (Vieriansvarig):
Varit på Stor-LAUR och Locusmys. Lagt ut anmälan till sittning på
LAURs facebooksida.
Simon Larsson (Informationsansvarig):
Varit med på Stor- LAUR och Locusmys. Lagt ut enkäten och försökt
lägga ut protokollen.

§ 4. Ekonomi

Detta finns kvar i de olika budgetarna:
Nationella samarbeten: 1000 kr
Resekostnader: 1500 kr
Mötesfika: 757,76 kr
Soulagering: 924,20 kr

§ 5. Rapporter

Ledningsgrupp Aud:
● Ingen har närvarat vid det senaste mötet, nästa möte äger
rum den 11/3.
Logopedigrupp:
● Ingen har närvarat vid det senaste mötet, nästa möte äger
rum den 10/3.

§ 6. Styrelsens arbete
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Laur-enkäten:
46 stycken svar. Framkommer bland annat att Facebook är den
största informationskällan, att studenterna har en god uppfattning
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om styrelsens arbete, att LAUR inte har alla studenternas studentmejl
kopplat till sig och att LAURs egna inlägg försvinner bland andra MF
aktörers inlägg.
Styrelsen diskuterar svaren och beslutar att LAUR ska få tag på de
mejladresser som saknas och att Egzon ska ta kontakt med MF för att
diskutera hur vi ska göra med andra MF aktörers inlägg. Förslag från
LAUR: Lägga till ett uppdrag till en post i LAURs stadga. Uppdraget
innebär att den valda styrelsemedlemmen har i uppgift att i början på
varje termin höra av sig till MF för att få reda på vilka studiesociala
sammanhang som är aktuella. Denna lista ska sedan läggas ut på
LAURs facebooksida för att ge log- och audstudenter sammanfattad
information om de studiesociala sammanhang som finns tillgängliga
samt leda studenterna vidare till de enskilda
hemsidorna/facebooksidorna.
Tygpåsar:
Arbetet med tygpåsarna går framåt. Emeli och Johanna har blivit
informerade om att motiven måste justeras. Samtliga i styrelsen
beslutar att Emeli och Johanna ska ha fortsatt kontakt med Clyde
Lange och ta vidare beslut för att färdigställa tygpåsarna.
Aud-studenten som står för audpåsens motiv ska också kopplas in.
Nya styrelsen: Diskussion om utlysningsperiod. Beslutar
utlysningsperioden inleds efter nästa Stor-LAUR. Simon kommer lägga
ut ett gemensamt inlägg på facebooksidan och instagram efter mötet.
Det kommer därefter bli möjligt för studenterna att kandidera eller
nominera för styrelsens poster. Studenterna kommer bli informerade
om att ordförandeposten går via MF som har utlysningsperiod senare
på terminen.
§ 7. Uppdatera stadgan

Ordförandes VFU:
Egzon ska prata med MFs ordförande för vidare kontakt med log- och
audledningen.
●

§ 8. Ledningsbesök på
Stor-LAUR

●
●
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Har kommit in klagomål från audionomer som tycker att
“Dialog med Kristina” inte är relevant för audstudenterna.
Beslutas att detta ska tas upp med kursombuden för
diskussion under nästa Stor-laur.
Förslag: Gör om momentet till “Frågor till ledningen”.
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§ 9. Städning i
lunchrummet och

●

Städningen har under de senaste veckorna varit undermålig.
Detta har tagits upp med aud-ledningen som ska kontakta
relevant person.

§ 10. Inför nästa
Stor-möte

●

Enkätsvaren ska presenteras. Simon ska göra
sammanfattning.
Informera om att utlysningsperioden inleds efter Stor-LAUR.
Motivera studenterna till att kandidera och nominera.
Motiven till tygpåsarna är ännu inte färdiga. Arbetet
fortlöper.
Diskutera mötespunkten “Dialog med Kristina” med
kursombuden.
Audledningen är kontaktad angående städningen i
lunchrummet.

●
●
●
●

§ 11. På Gång

Sittning:
Sittning är bokad. Få studenter har anmält sig. Mathilda kommer
lägga upp ett inlägg om sittningens tema som blir, traditioner. Egzon
ska mejla ut anmälningsformulär.
Locusmysbrief:
Många positiva responser från studenterna. Förslag på liknande
evenemang som kan arrangeras: Kubb och grill i parken.
●

§ 12. Övriga frågor

●

●

§ 13. OFMA

A19 har fått två nya kursombud. Kristina kommer närvara vid
nästa Stor-LAUR och hålla i en kursombudskurs för de nya
kursombuden. Studelsen beslutar att Egzon ska fråga om de
nya kursombuden kan får en enskild kursombudskurs eller om
kursen kan ske i slutet på nästa Stor-LAUR.
En önskan om en ökad transparens mellan log-styrelsen och
studenterna finns. Egzon ska skicka mejl till log-ledningen
angående detta.
LAUR står möjligtvis för maten vid nästa USU. Egzon ska
bekräfta detta först.

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ordförande Egzon Berisha

EB

EG

Sekreterare Emeli Gonzales
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Justerare Johanna Pansner
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Justerare Simon Larsson
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