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Rapporter:
Bilaga 1. Meddelanden
Presidiet har köpt in datorer och valt att belasta kontorsmaterial för detta inköp.
Kostnaden landade på 8.045 kr för datorerna.
Presidiet har tillsammans med en silversmed utformat en ny Mästerpin. Den har
liknande utformning som den förra med lite detaljskillnader. Enkel, klassisk och
stilren.
Clara Olofsson har valt att avsäga sig sin post som ledamot i PNR för
logopedprogrammet.

Bilaga 2. Presidierapport
Ordförande Madde Lehander
Hej Hallå Fullmäktige!
Sedan förra FuM har mycket hänt. Vi har exempelvis hunnit med Corbalen, som
blev en stor succé, expeditionstid i Malmö och jag har även hunnit gå på lunch
med Påvens delegation. Utöver detta har jag varit på ett gäng möten som vanligt.
PNL, OK, GUN, Fakultetsledningen, LUS-ting, LUA (Lunds Universitets Alians)
är några av dessa. Jag har även hunnit fira både min egen och MFs födelsedag,
HURRA! Vi har även haft utvärderingsmöte för JämU (mer om detta kommer
senare på mötet.)
Education Advicer Board (EAB) var på besök här i Lund och då var jag,
tillsammans med resten av GUN, med och diskuterade de största frågorna vi har
inom grundutbildningen just nu. Detta innefattar ekonomin,
kompetensförsörjning, kvalitetessäkring och den nya organisationen kring GUN
och programnämnderna. Väldigt intressant och lärorikt, även om en session var
på danska och mina kunskaper i språket är bristande…. :)

Vi har också lagt mycket tid på upphovsrättsliga problem med Medicinska
Föreningens logga, där jag varit dragande. Detta har inneburit många timmar i
arkivet letandes efter information angående loggan. Det fick oss att inse vikten av
att ha en arkivarie! :)
Jag och Sandra har också deltagit i Sandblomdagen 2016 som handlade om
psykisk ohälsa. Det var intressant och trevligt. I helgen som varit har jag även
varit i Lillsjödal med resterande kårer i Lund och haft fixarhelg. Dörrar
spacklades, slipades och målades. Under denna period har jag även haft
utvärderingsmöten individuellt med styrelseledamöterna för att kolla av läget hur
alla mår och bolla tankar om hur vi kan utveckla vårt styrelsearbete ännu mer.
Det var en kort sammanfattning om mina dagar, har ni några frågor? Fråga på! :)
bästa hälsningar, eder Ordförande
Madde Lehander
Vice ordförande Sandra Ahlberg
Tjolahopp Fullmäktige!

Strax efter senaste FuM var det dags för
Corbalen, något som har tagit extremt mycket tid, men vilken fest det blev!
Jag måste dock säga att det är skönt att det är över. Annars har jag varit på
AF-ÖS (Akademiska Föreningens Överstyrelse), där valdes nästa års Edil,
Erik Hickery sitter kvar även nästa år. Det valdes också en ny
kommunikationschef, Ellen Hedberg, som har erfarenhet som PR-chef på
Helsingkrona nation. Jag har också suttit med i valberedningen för en ny
Studentlundskoordinator och jag och Madde har deltagit på Sandblomdagen
som var både intressant och lärorikt med temat psykisk ohälsa. Jag hade även
en snabb internutbildning med vår nya pubmästare Lisa innan hennes första
pub.
Annars har det mesta av min senaste tid gått åt till att skicka in äskan till de
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nya programnämnderna vilket har varit ganska krångligt eftersom ingen vet
hur det skall göras och nämnderna själva inte har någon önskan på hur det
skall läggas upp. Så FuM, håll tummarna för
att jag gjort rätt!
Vice Ordförande
Sandra Ahlberg

Bilaga 3. Styrelserapport

Styrelsen har sedan senaste fullmäktige haft två möten och träffats ytterligare en
gång och reviderat stadgeinstruktionerna.
Studenthälsoansvarig Kajsa Sandberg
Bäste fullmäktige,
Nu var det ett tag sedan vi sågs. Sedan sist har jag:
- Varit på föreläsning om TorTalk, en ny talsyntes som universitetet kanske ska
köpa in
- Genomfört studentrepresentantsutbildningen tillsammans med
utbildningsansvarig
- Representerat på Corbalen.
- Varit på mingel hos vår inspektor
- Samordnat anmälningar inför SSO-utbildningen som LUS anordnar
- Sammanställt listor på sittande SSO och skickat till studentombudet
- Haft utvärderingsmöte för JämU tillsammans med Ordförande, JämUs
ordföranden, Tillie och Emma, Ordförande och Studenthälsoansvarig emeriti
- Reviderat stadgeinstruktioner
- Skickat ut kallelse/förslag på datum till arbetsmiljöutskottet
- Innan FuM men efter jag skrivit den här rapporten kommer jag varit på HSSOmöte, ett nätverk för alla kårers huvudstuderandeskyddsombud
Vänliga hälsningar,
Kajsa Sandberg

PR-ansvarig Maria Bogg Ekwall
Hej FUM!
Sedan vi sågs sist har jag pysslat med alla mina vanliga grejer (uppdaterat
facebook, gjort veckoscheman, gjort några affischer, etc), haft internutbildning
om hemsidan för Madde och Sandra, reviderat stadgeinstruktioner tillsammans
med resten av styrelsen och såklart representerat på Corbalen!
Bästa hälsningar,
Maria
Infosekreterare Andrea Ahlfont
Hej FuM!
Sedan sist har jag:
- Sysslat med mina vanliga uppgifter: skrivit protokoll, hållit hemsidan och
instagram uppdaterade, postat Veckans Aktiv, skrivit och skickat infomail, etc.
- Deltagit i ett möte med JF och HTS för att diskutera ett eventuellt samarbete
kring våra FuM-val.
- Börjat planera mitt arbete inför resten av verksamhetsåret med hänsyn till de tre
punkter i den konkretiserade verksamhetsplanen som ni i FuM gett mig i uppdrag
att prioritera.
- Jobbat med upphovsrättsrelaterade frågor tillsammans med Ordförande och
PR-ansvarig.
- Hjälpt PR-ansvarig i marknadsföring av våra vakanta/utlysta poster.
- Representerat på Corbalen.
- Läst MFs stadgeinstruktioner och formulerat förslag på ändringar.
Tack o hej!
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Socialt ansvarig Ida Schalén
Bästa FuM!
Jag har sedan senaste FuM gjort följande:
- Haft möte med sociala utskott
- Sammanfattat novischperioden utifrån novischutvärderingen och ett
utvärderingsmöte
- Deltagit i planering av Lunds Universitets 350-års jubileum
- Reviderat MFs stadgeinstruktioner tillsammans med resten av styrelsen
- Skickat ut en halvterminsrapport till de sociala utskotten
- Påbörjat planering inför nästa novischperiod

Bilaga 4. Rapport Corpus Medicum
Corpus Medicum är det samarbete mellan sektionerna MF, VÅVS och SSGI som formellt
utgör kår vid Medicinska fakulteten.
Ordförande i MF och Ordförande i VÅVS har konkretiserat verksamhetsplanen
för Corpus och den skall upp till beslut på styrelsemötet för Corpus 30/11. Då
skall även förslag på revidering av stadgorna för CM upp och beslutas om, för att
sedan beslutas om i samtliga sektioners högst beslutande organ. Corpus har även
satt igång arbetet med arbetsmarknadsdagen Corpus Laborans och eftersom att
arbetsmarknadsdagsutskottsordförandeposterna är vakanta för MFs räkning har
Vice Ordförande varit mycket delaktig i detta arbete.

Bästa hälsningar,
Ida Schalén

Corbalen 2016 har gått av stapeln och samtliga sektioner inom Corpus är mycket
nöjda med kvällen.

Utbildningsansvarig Johanna Henriksson
Ärade Fullmäktige!
Sedan senaste FUM har jag gjort följande:

Torsdagen 17/11 är det ett extrainsatt valting inom LUS(som valfum fast på
LUS-nivå) där alla kårer får ett mandat på påbörjat tusental studenter som berör
kåren och där har CM 3 mandat. Ordförande och Vice Ordförande i MF samt
Ordförande i VÅVS kommer att representera Corpus på detta valting.

●
●
●

Kontinuerligt gått igenom och svarat på utbildningsansvarigmailen
Varit på Corpus Kick-off
Kontakt med Mäster och bokat Mästerföreläsningen, 7/12
Fernströmssalen
● Genomfört ytterligare en Kursombudsutbildning
● Haft ytterligare ett möte med Studenthälsoansvarig inför
Studentrepresentantutbildningen
● Genomfört Studentrepresentantutbildningen med Studenthälsoansvarig
● Deltagit på Cor-balen
● Deltagit på MF styrelsemöten
● Haft personligt möte med Utskottsordförande
Med vänliga hälsningar
Johanna Henriksson

Bilaga 5. Rapport LUS
LUS, Lunds Universitets Studentkårer, är ett samarbetsorgan för alla kårer vid Lunds
Universitet som arbetar tillsammans mot den centrala nivån på universitetet.
Varje vecka träffas representanter från varje kår och diskuterar
utbildningspolitiska frågor. Det är många ämnen som berörs, där vi bland annat
den senaste tiden på LUS har diskuterats etik och hur studenterna ställer sig till
samarbeten med stater eller lärosäten som har värderingar och principer som
bryter mot Lunds Universitets värdegrund. Vi har även diskuterat LUS
ställningstagande gentemot Region Skåne gällande VFU, eller VIL, som vi
numera kallar det inom vissa program. Corpus och MF fick mycket sagt i den
frågan då det främst är vi som har studenter på VIL inom Region Skåne. De
frågor som blev prioriterade i diskussionen var arbetsmiljön, både fysisk och
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psykosocial, och studenternas möjlighet att rapportera brister i denna samt kravet
på handledare med god kompetens. Vi har även diskuterat utformningen av
kursplaner och hur processen ser ut på olika fakulteter när det kommer till beslut
kring kursplaner.
Bilaga 6. Rapport från Novischutvärderingen
Föredragande: Socialt Ansvarig
Novischperioden avslutades för ett tag sedan och Socialt Ansvarig har
tillsammans med Ordförande, Vice Ordförande, Novischförmän och generaler,
utvärderat novischperioden HT16. Till grund för utvärderingen har den enkät
som skickats ut till alla novischer och faddrar legat. Socialt Ansvarig kommer att
summera utvärderingen muntligt.

Beslut:
Bilaga 7. Valärenden

Bilaga 7a. Valberedningens beslutsprotokoll
se bifogad fil
Bilaga 7b. Valberedningens nomineringstexter
se bifogad fil
Bilaga 7c. Motkandidaturer
kommer som sen bilaga

It- och mediautrkottet; IT-ansvarig
Arkivarie
Revisor (verksamhet)
Valberedningsledamot (2o)
Valnämndens ordförande
Valnämndsledamot (4o)
Ledamot CRC husstryelse
HMS-kommittén BMC (s)
HMS-kommittén CRC (o+s)
PD-gruppen (s)
Styrelsen för EMV (o+s)
Styrelsen för IKVL (o+s)
Styrelsen för IKVM (o+s)
Styrelsen för ILL (o+s)
Styrlelsen för translationell medicin (o+s)
PNL-ledamot (personlig suppleant)
PNL-ledamot (personlig suppleant)
PNM-ledamot (personlig suppleant biomedkandidat)
PNM-ledamot (personlig suppleant biomedmaster)
Examinationskommittén PNM
PNR-ledamot LOG
PNR-ledamot (personlig suppleant Log)
PNR-ledamot (personlig suppleant Aud)
LUS valberedning (o+s) (OBS, enbart nominering, Corpus gemensamma platser)
Fullmäktige föreslås besluta
att återremittera alla poster som inte tillsattes på dagens möte till valberedningen.

Bilaga 7d. Vakanta poster
För närvarande är följande poster vakanta:
Talman fullmäktige (s)
Talman sekreterare (s)
Körledare Ultraljud
Arbetsmarknadsdagsutskottsordförande (2)
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Bilaga 8. Val av valnämnd
Ur Medicinska Föreningens stadga:
”18.7 Valnämnd Valnämnden ansvarar för att val till fullmäktige genomförs.
18.7.1 Mandatperiod Valnämnden utses av fullmäktige för perioden 1 oktober 30 september.
18.7.2 Sammansättning Valnämndens ordförande är sammankallande.
Valnämnden består vid sidan av sammankallande av minst fyra ledamöter. Alla
utbildningar, vars studenter ingår i sektionen, äger rätt att finnas representerade.
18.7.3 Åligganden Det åligger valnämnden
att fastställa registrering av kandidater,
att fastställa kandidaters valbarhet,
att anslå de godkända kandidaternas namn på sektionens anslagstavlor,
att till väljarna distribuera valsedlar,
att till väljarna distribuera presentation av kandidater,
att övervaka röstavlämning och röstsammanräkning,
att tillse att överlämnade röstsedlar förvaras på ett betryggande sätt,
att pröva om valet helt eller delvis bör underkännas på grund av skälig misstanke
om att valresultat påverkats eller kunnat påverkas av oegentligheter och i så fall
hänskjuta frågan till fullmäktige för avgörande,
att senast fyra vardagar efter genomfört val överlämna justerat valprotokoll till
fullmäktiges sekreterare, samt
att i övrigt främja att valet kan genomföras på ett ändamålsenligt sätt utan risk för
oegentligheter.”
Fullmäktige föreslås besluta
att tillsätta valnämnden genom fri nominering.

Bilaga 9. Proposition: Jämställdhets- och
likabehandlingsutskottet
2015-11-10 beslutade fullmäktige
att instifta jämställdhets- och likabehandlingsutskottet (JämU) som tillfälligt
utskott i Medcinska Föreningen Lund-Malmö med uppstart av verksamhet under
vårterminen 2016.
att fastställa det framvaskade förslaget på “syfte, ledning och åliggande” med
redaktionella ändringar som tillfälliga stadgeinstruktioner för utskottet samt att
återremittera stycker “Målbild, utformning och verksamhet” till styrelsen.
att utlysa poster som utskottsordförande på mandatperioden från 01/01/2016 31/12/2016 så att valet sammanfaller med de valärenden som skall presenteras
till fullmäktigemöte 4 samt förlänga kandidatperioden till 18 november.
att uppdra styrelsen att utvärdera utskottets verksamhet under VT-16 samt HT-16
och återkommer till fullmäktige om hurvida utskottet bör införas som ett
permanent utskott i Medicinska Föreningens stadga och stadgeinstruktioner till
FuM 3 verksamhetsåret 2016/2017.
Vi har nu kommit fram till Fullmäktige 3 verksamhetsåret 2016/2017 och på
grund av detta har Ordförande, Studenthälsoansvarig, Utskottsordförande för
JämU samt Ordförande och Studenthälsoansvarig emeritas (Tillie och Emma)
haft ett möte där JämUs arbete diskuterades och utvärderades. En
sammanställning av den utvärderingen finns i bilaga 9a.
Utskottsordföranden för JämU fick också i uppdrag att skriva en
verksamhetsberättelse där arbetet som utförts under året beskrivs, se bilaga 9b.
Styrelsen har efter genomgång av utvärderingen och verksamhetsberättelsen
diskuterat förslag för fortsättningen av JämU. Styrelsen anser att JämU bör finnas
på prov ett år till, men att stadgeinstruktionerna bör revideras enligt bilaga 9c.
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Fullmäktige föreslås besluta
att förlänga prövotiden för jämställdhets- och likabehandlingsutskottet (JämU)
med ett år fr.o.m terminsstart VT17
samt
att godkänna det reviderade förslaget på stadgeinstruktioner för utskottet enligt
bilaga 9c.samt
att uppdra styrelsen att lägga fram en ny utvärdering till fullmäktige 3 2017/18
där arbetet under VT17 och HT17 utvärderas.
samt
att utlysa poster som utskottsordförande på mandatperioden kalenderår så att
valet till dessa poster sker på fullmäktige 4 som resterande poster som väljs på
kalenderår.
Bilaga 9a: utvärdering av JämU
se bifogad fil
Bilaga 9b: verksamhetsberättelse JämU
se bifogad fil
Bilaga 9c: reviderade stadgeinstruktioner JämU
se bifogad fil

Bilaga 10. Proposition: Revidering av stadgeinstruktioner
Styrelsen blev uppmanade att se över stadgeinstruktionerna för
noivschförmännen samt se över mandatperioderna för vissa poster. Styrelsen
beslutade då att se över stadgeinstruktionerna för samtliga utskott. Information
och åsikter samlades in från utskottsordföranden och utifrån de kommentarerna
reviderade styrelsen stadgeinstruktionerna. Dessa finns bifogade i bilaga 10a.
Fullmäktige föreslås besluta

att bifalla revideringen av stadgeinstruktionerna för Medicinska Föreningen enligt
bilaga 10a.
Fullmäktige uppmanas också att diskutera när valen till förtroendeposter som
sitter på kalenderår skall förrättas. Årets val är utspridda över två fullmäktige
tillfällen då det ansågs för sent att välja Novischförman och
Toddydagsutskottsordförande på FuM 4 i december. På grund av tidsbrist så
valde styrelsen att inte utlysa alla poster till FuM 3 utan endast de ovannämnda.
Detta gör att det blir otydligheter för våra medlemmar vilka poster som går att
söka när och det optimerar inte marknadsföringen av posterna. Dessutom blir det
mer jobb för valberedningen med två olika kandidaturstider. Det finns inga
direktiv gällande när dessa val bör utsättas i varken stadgan eller
stadgeinstruktioner.
Bilaga 10a: Reviderade stadgeinstruktioner MF
se bifogad fil

Bilaga 11. Motion: Nationellt samarbete KirU
Kirurgiska utskottet (KirU) vill starta ett nationellt samarbete med andra
kirurgiska föreningar i Sverige, se bilaga 11a.

Styrelsen har behandlat motionen och är positiva till samarbetet som beskrivs i
motionen men vill tillägga att det just nu inte finns plats i MFs ekonomi att utöka
KirUs budget för detta samarbete. Om fullmäktige väljer att godkänna denna
motion får detta beaktas i budgetprocessen inför verksamhetsår 2017/18.
Styrelsen vill även tillägga att eventuell sponsring skall sökas i samråd med MFs
styrelse.
KirUs stadgeinstruktioner säger att “ KirU skall verka för att skapa kontakter
med liknande föreningar nationellt och internationellt”. Därför vill styrelsen
styrka KirUs motion.
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Fullmäktige föreslås besluta
att bifalla motionen angående samarbetet mellan KirU och andra kirurgiska
studentföreningar vid svenska och/eller internationella lärosäten. I första hand
med KirU vid Örebros Universitet och KirA vid Karolinska Institutet men i
framtiden även andra föreningar och lärosäten om det finns möjlighet, enligt
bilaga 11a, med tillägget att det inte finns utrymme för utökad budget för KirU
för kostnader i samband med samarbetet samt att sponsring ska sökas i samråd
med MFs styrelse.
Bilaga 11a: Motion KirU
se bifogad fil

Bilaga 12. Proposition: Soulagering

Diskussion:
Bilaga 13. Arbetsgrupp revidering av Åsiktsprogrammet
Fullmäktige beslutade på föregående möte
att tillsätta en arbetsgrupp för revidering av åsiktsprogrammet bestående av 5-7
personer där Medicinska Föreningens Ordförande är kallande. Arbetsgruppens
sammansättning fastslås vid nästa möte. Arbetsgruppen ska rapportera tillbaka till
FuM vid första mötet vårterminen 2017.
De personer som uttryckt sitt intresse för att sitta i denna arbetsgrupp är Madde
Lehander, Linnea Sandström, Tillie Johansson och Veronica Henrström. Det
skulle behövas ett fåtal studenter till. Någon som är sugen??

Styrelsen för verksamhetsåret 15/16 började arbetet med att ta fram riktlinjer för
vilka som anses vara soulageringsberättigade inom MF. Detta slutfördes inte
under det förra verksamhetsåret så styrelsen 16/17 har fortsatt med detta arbete.
Den föreslagna listan är alltså grundad på ett förslag utformat av föregående års
Vice Ordförande, MIFFOS, Utbildningsansvarig, socialt ansvarig och
studenthälsoansarig.
Propositionen med de soulageringsberättigade finns i bilaga 12a.
De poster som inte nämns inte underlaget anses inte vara soulageringsberättigade
av olika anledningar. Exempelvis brukar de som innehar posten som seniors,
arkivarie och revisor inte vilja ha soulagering då de oftast söker posten för att de
är intresserade av att ge något tillbaka till föreningen (Detta är taget från styrelsen
15/16s arbete).
Fullmäktige föreslås besluta
att bifalla riktlinjerna för soulagering inom Medicinska Föreningen.
Bilaga 12a: Proposition Soulagering
se bifogad fil
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