Dagsorden for MR møde
Afbud: Ellen, Daniel, Line, Caroline
Tilstede: Julie, Katrine, Anders, Sanne (fra Videreuddannelsesregion Nord),
Mette, Nilels, Magnus, Julius, Christian, Bo og Estrid

Dato og tid:
05/02/2018 kl. 17-19
Sted:
Loungen,
Medicinerhuset

1. Valg af ordstyrer og referent
- Referant: Nikolaj
- Ordstyrer: Niels
2. Godkendelse af referat og dagsorden
Referat og dagsorden er godkendt.
3. Oplæg om Karrierevalgsdag v. Videreuddannelsesregion Nord – orientering og diskussion
- Vi er blevet spurgt om sparring i forbindelse med Karrierevalgsdagen
-

-

Sanne fra Videreuddannelsessekretæriatet fortæller om Karrierevalgsdagen, som
afholdes af regionen hvert år entan i Aalborg eller Aarhus. På dagen har
medicinstuderende mulighed for at få vejledning i karrierevalg. De søger sparring mht.
dato, målgruppe, trækplastre osv.:
MR foreslår den 16. november, da fredagene før det har risiko for at ramme ind i revy.
MR foreslår en række oplægsholdere.
MR foreslår forskellige samarbejdspartnere inkl. FADL, administrationskontakter,
foreninger osv.

4. Valg af MRs repræsentanter til Institutforum v. FU - beslutning
- Opstilling i løbet af feb.
- Institut for Biomedicin, 1-2 studerende
- Institut for Klinisk Medicin, 3 studerende
-

Julie og Christine ønsker at genopstille til IKM, Magnus stiller op som ny mand.
Caroline ønsker at genopstille til IBM.

5. Valg af semesterrepræsentanter v. FU – beslutning
- 1. semester: Bo.
- 2. semester: Bo.
- 3. semester: Christian.
- 4. semester: Estrid.
- 5. semester: Nikolaj.
- 6. semester: Helene skal spørges igen.
- 7. semester: ?
- 8. semester: Marie Byskov skal spørges igen.
- 9. semester: Katrine.
- 10. semester: Julius.
- 11. semester: Mette.
- 12. semester: Ellen skal spørges igen.
-

Nikolaj spørger Ellen, Marie og Helene.

6. Budget og regnskab v. Kamilla - orientering og beslutning
- Regnskab 2017 jf. Dropbox godkendes uden anmærkninger. Dog ønsker MR at få sendt
regnskabet med som bilag til mødeindkaldelsen fremover.
-

-

Nikolaj orienterer om fremtidigt budget, da AU har bemærket, at vi ikke må bruge
penge på forplejning. Næste budget skal vedtages i starten af efteråret. FU og Julius
arbejder videre i at gennemskue, hvad AU præcist mener (bagatelgrænse, definitioner
osv.). Orientering følger i løbet af foråret.
MR diskurerer, om vi kan indbygge en post til faglig dag i det fremtidige budget. Posten
må formentligt ikke inkludere forplejning, men kunne være oplægsholder, stande osv.

7. Repræsentant til nationalt MR v. Julius– orientering og beslutning
- Nationalt MR holder møde (det første i denne omgang?) den 17. marts kl. 12-16 i
Odense arrangeret af MR Odense.
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8. Repræsentant til Studenterrådet v. Julius - orientering og beslutning
- Julius orienterer om arbejdet i Studenterrådet, med møder som afholdes fire gange om
året. Vores nuværende repræsentanter anbefaler, at man engagerer sig mere i
udvalgsarbejdet, da der formentligt er meget at hente her. Det konstituterende møde
den 22. februar 17-22. Julius fortsætter. Hvis det er andre, som gerne vil være med, så
er de altid velkomne.
9. Skal MR støtte underskriftsindsamlingen mod uddannelsesloftet? v. PRIT - diskussion og
beslutning
- https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00005
-

MR vedtager at støtte underskriftindsamlingen mod uddannelsesloftet.

10. Opsupplering af MR og udvalg - orientering og beslutning
- Anders og Magnus træder ind i MR. Niels træder ind i varmestueudvalget.
11. Forårets møder - orientering
- 6. mar., 4. april, 3. maj og 4. juni.
12. Evt.
-

-

”Årets underviser”-udvalg ønsker nomineringer til prisen fra bacheloren. Har MR nogle
lækre idéer?
SN gennemgår studieordningsudkastet på næste møde med et lille lækkert PowerPoint
osv. osv.
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