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

Datum: 2020-04-08
Tid: 18:00-20:00

Plats: Internetmöte vi Zoom

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:
Mathilda Vinqvist
Johanna Pansner

§ 1. OFMÖ

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2. Formalia

6 styrelsemedlemmar med rösträtt närvarar.
Mathilda och Johanna väljs till justeringspersoner.
Tid för protokoll fastställs till 1+1 vecka (15/4) för sekreterare och
(22/4) för justerare.
Dagordningen fastställs.
Sekreterare går igenom föregående Styr-LAURs
mötesprotokoll(20-03-05).
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§ 3. Genomgång av
poster

Egzon Berisha (Ordförande):
Varit på Stor-LAUR. Haft mejlkontakt med log-ledningen. Skapat ett
formulär för att ansöka LAUR-poster inför nästa mandatperiod.
Presenterat sin post på LAURs facebooksida.
Johanna Pansner (Vice ordförande):
Varit på Stor-LAUR. Har haft möte med Frida Nilsson, illustratör på
Lunds universitet. Presenterat sin post på LAURs facebooksida.
Justerat protokoll.
Emeli Gonzales (Sekreterare):
Varit på Stor-LAUR. Skrivit och justerat protokoll. Har haft möte med
Frida Nilsson, illustratör på Lunds universitet. Presenterat sin post på
LAURs facebooksida.
David Ågren (Arbetsmiljöansvarig):
Varit på Stor-LAUR. Presenterat sin post på LAURs facebooksida.
Mathilda Vinqvist (Vieriansvarig):
Varit på Stor-LAUR. Presenterat sin post på LAURs facebooksida. Varit
i kontakt med Göteborgs nation. Varit i kontakt med MFs vice
ordförande angående ekonomi.
Simon Larsson (Informationsansvarig):
Varit med på Stor-LAUR. Skapat och lagt ut ett informerande inlägg
om utlysningsperioden och presenterat sin egna post på LAURs
facebooksida. Justerat protokoll. Skapat ett formulär för att ansöka till
LAUR-poster inför nästa mandatperiod.

§ 4. Ekonomi

Detta finns kvar i de olika budgetarna:
Nationella samarbeten: 1000 kr
Resekostnader: 1500 kr
Mötesfika: 757,76 kr
Soulagering: 924,2 kr

§ 5. Rapporter

Ledningsgrupp Aud:
● Representant som närvarade vid mötet är inte närvarande.
David ska ta reda på vad som framkom under mötet och
informera Egzon.
Logopedigrupp:
● Inget möte har ägt rum.
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§ 6. Styrelsens arbete

Tygpåsar:
Emeli och Johanna har haft möte med Frida Nilsson som är illustratör
på Lunds universitet. Under mötet beslutades det att Frida skulle
börja arbeta med illustrationerna för logoped- och audionompåsen
om en månad. Fått bekräftat att påsarna kommer hinna bli färdiga
innan terminens slut.
Diskussion om ekonomiska aspekter och hur projektet ska föras
framåt. Beslutas att Emeli och Johanna tillsammans med
Melina(audionomillustrationens skapare) ska ta de beslut för att
färdigställa tygpåsarna samt att Emeli och Johanna väljer ut ett
ekonomiskt passande alternativ för att styrelsen ska hinna avsluta
projektet innan terminens slut.

§ 7. Inför nästa
Stor-LAUR

Kandidater och nomineringar till poster inför LAUR 20/21:
● Är tre personer som har kandiderat/nominerat till tre olika
poster.
● Egzon har varit i kontakt med en student som kan tänka sig bli
ordförande.
● Diskussion om poster som är kvar och vilka som kan vara
lämpliga kandidater för dessa. Beslutas att tre personer ska
nomineras. Styrelsen ska ha vidare kontakt så att allt är
ordnat inför Stor-LAUR.

§ 8. Extra STYR-möte

●
●

Beslutar att styrelsen ska ha ett extramöte den 20 maj.
Emeli ska ta reda på vilken sorts protokoll som behöver föras.

§ 9. Diplom till styrelsen
+ kursombud

●

Egzon har samtliga diplommallar. Han ska göra diplom till
samtliga kursombud och styrelsemedlemmar och få dessa
påskrivna av MF, samt se till att alla får sina diplom.

§ 10. Övriga frågor

●

Protokollen kommer skickas till justerarna för påskrivning för
att förhindra smittspridning av coronaviruset.

§ 11. OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ordförande Egzon Berisha

Sekreterare Emeli Gonzales

Justerare Johanna Pansner

Justerare Mathilda Vinqvist
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