14. Instagrampresentation av styrelsen

Dagordning

Bilaga E

Till slut

Styrelsemöte 5
Medicinska Föreningen Lund-Malmö
26 oktober, 17:00
Tornavägen 11E, 223 63 Lund

15. Övrigt
16. OFMA

________________________________________________________________

17. Utcheckning

Formalia
1.

OFMÖ

2.

Mötets behöriga utlysande

Bilaga A. Fyllnadsval till fullmäktige 21/22
Föredragande: Alva Söderbäck

3.

Fastställande av dagordningen

MF:s stadga lyder som följande:

4.

Adjungeringar

5.

Val av justeringsperson

6.

Föregående mötesprotokoll

Rapporter
7.

Incheckning

8.

Styrelserapporter (muntligen, högst 5 minuter var)

9.

Ekonomisk rapport

Beslut
10. Fyllnadsval till fullmäktige 21/22

Bilaga A

11. Revidering av MFs åsiktsprogram

Bilaga B1+ B2

Diskussion
12. Novischperiodsutvärdering HT21

Bilaga C1 + C2

13. Per capsulam-beslut Magnus Blix

Bilaga D

“18.9 Avsägelse av ledamot
Avgår ledamot, utsedd i allmänna val, under mandatperioden ersätts denna av den
som vid valet stod närmast i tur att bli vald. Om sådan kandidat ej finns skall ny
röstetalsberäkning göras.
Härvid skall avgångna fullmäktigeledamöter betraktas som ej valbara och
procedurerna angivna i kapitel 19 iakttas. Sådan beräkning skall anordnas
snarast, då minst fem platser i fullmäktige blivit vakanta, då fullmäktige så
beslutar eller då minst 10 fullmäktigeledamöter skriftligen hos föreningens
ordförande så begär.”
Detta innebär alltså att eftersom 5 personer under terminen avsagt sina
poster i fullmäktige har vi numera fått 5 vakanta platser i fullmäktige.
Valnämnden har informerat mig att det inte finns några kandidater på
reservlista till att fylla upp suppleantposterna, vilket innebär att vi
kommer behöva ha ett fyllnadsval till fullmäktigeledamöter. Därför
behöver vi även ta beslut om tidpunkt för detta i fullmäktige, vilket ska
beredas av styrelsen.

Utifrån denna bakgrund har presidiet tittat på lämpliga datum för
förättande av fyllnadsvalet och kommit fram till förslaget att utlysa de
lediga posterna mellan den 11/11 - 17/11, samt att valet till fullmäktige
sker mellan den 18/11 till den 24/11.
Styrelsen föreslås därför besluta
att föreslå fullmäktige att besluta att utlysningsperioden för val till
fullmäktige sker under de ovan föreslagna datumen.

Bilaga B1. Revidering av MFs åsiktsprogram
Föredragande: Alva Söderbäck
I den godkända konkretiseringen av verksamhetsplanen har vi skrivit
att vi ska “uppmana fullmäktige att tillsätta en arbetsgrupp för att
fortsätta arbetet med att ta fram ett åsiktsprogram som speglar
medlemmarnas åsikter”. Föregående års fullmäktige har nämnt några
rubriker som är relevanta att uppdatera åsiktsprogrammet med. Dessa
syns nedan:
●
●
●
●

Studentförsäkring och trygghet
Interprofessionellt lärande
Förutsättningar för studentinflytande
Ekologisk hållbarhet

Är det någon av dessa som känns extra aktuella att arbeta med? Och
vilka av rubrikerna från 2019 anser styrelsen är viktiga att uppdatera?
Styrelsen föreslås därför besluta

att föreslå fullmäktige att tillsätta en arbetsgrupp med syfte att
uppdatera MFs åsiktsprogram.
Bilaga C1. Novischperiodsutvärdering HT21
Föredragande: Mattias Magnusson
Sammanställningen av terminens novischperiod har nu avslutats och
ska presenteras för både STYM och (framförallt) på FUM. Rapporten
kommer att användas i utvecklingen av framtida novischperioder. Har
styrelsen några synpunkter på något i rapporten fram tills FUM, eller
några andra tankar om hur novischperioden kan förbättras infor
framtiden?
Bilaga D. Per capsulam-beslut Magnus Blix
Föredragande: Cornelia Börjesson Freitag
Jag trodde att jag skickat in alla årets ansökningar till Magnus Blix
prisfond till nomineringskommitten, men det visade sig att det vi har
tillgång till är förra årets ansökningar. Jag var efter det i kontakt med
förra årets ansvariga och det visade sig att av olika anledningar har inte
magnus blix utlysts under våren över huvud taget, vilket innebär att vi
nu sitter med endast en ansökan. Jag har varit i kontakt med
nomineringskommitten som har gått med på att förlänga
utlysningsperioden till och med den 25/11. Vi ska därefter ta ett
styrelsebeslut kring att nominera denna person, och sedan skicka detta
till fakultetsstyrelsen som tar det slutgiltiga beslutet om vem som
vinner. De ska därefter vara så snabba som möjligt, men vi måste hinna
ta ett styrelsebeslut i relativt god tid innan fakultetsstyrelsens möte den
8/12. Vi har stym den 3/12 men eventuellt måste ett besult tas tidigare

än så, så att vi med säkerhet hinner skicka handlingarna i tid till
fakultetsstyrelsens möte.
Bilaga E. Instagrampresentation av styrelsen
Föredragande: Joanna Bartczak
Eftersom halva terminen har gått är det hög tid att presentera styrelsen
på Instagram. Därför ska styrelsen nu diskutera hur presentationen ska
genomföras.

