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Rapporter:
Bilaga 1. Meddelanden
Styrelsen har valt att avvakta med revidering av stadgeinstruktionerna för att
kunna fokusera på en eventuell omorganisation av novischeriet.
Styrelsen blev på förra fullmäktige uppmanade att lägga fram en långsiktig
plan på hur arbetet med årsredovisningen skall förbättras. Styrelsens förslag är
att en deadline för att lämna in årsredovisningen skrivs in i
stadgan/stadgeinstruktionerna. Denna deadline planeras till slutet av
november. Eftersom att styrelsen har bestämt att avvakta med revideringen
av styrdokumenten så kommer detta arbete att göras i samband med det. För
att förbättra arbetet med årsredovisningen skall styrelsen även se över
arvoderingsavtalet. De senaste två presidierna har inte skrivit på ett
arvoderingsavtal pga av ett det avtal som finns i nuläget är dåligt. Detta är
alltså ett prioriterat arbete.
Ellen Andersson och Charlotta Jarkman har valt att avsäga sig sina poster
som ledamöter i fullmäktige 16/17.

Jag sitter med i en arbetsgrupp under GUN som ska arbeta med e-lärande
och digital examination på fakulteten. Vi i arbetsgruppen anordnade en
workshop med Luke Dawson från ett universitet i Liverpool där vi
diskuterade just detta. En bra workshop som triggade många ideér hos
arbetsgruppen och de andra som besökte den. Apropå arbetsgrupper så sitter
jag också i en arbetsgrupp som har fått i uppdrag av GUN att ta fram en
handläggningsordning för om studenter blir utsatta för trakasserier. Vi har
kommit långt i det mötet och ska presentera det för GUN i början av
vårterminen.
Jag och Sandra har även varit på beredningsmöte inför PNL där vi
diskuterade MFs äskan till PNL för bland annat novischperioden. Denna
kommer att beslutas om 7/12 (håll tummarna)(Update: Den blev godkänd,
hurra!!). Under den tiden har jag även skrivit kårkrönikan från Corpus till
Lundagård, håll utkik efter den i nästa nummer. Efter förra fullmäktige tog jag
även faktiskt ledigt två dagar för att åka upp till stockholm för lite välbehövd
ledighet. Jag vilade upp mig och kom tillbaka med massa energi till arbetet i
Lund! :)

Ordförande Madde Lehander
Bästa fullmäktige,

Väl tillbaka i Lund har jag gått på många möten. Det har varit GUN där vi
beslutade om studentarvodering, OK och förmöte inför US Jag har även varit
på nätverksträff med resterande kårer och studentombudet där vi diskuterade
ärenden och hur en bäst hanterar svåra situationer. Vi har även haft
uppstartsmöte med generaler och novischförmän inför novischperioden
VT17.

Det var relativt nyligen vi sågs och det ska bli härligt och se er igen en gång
till innan jul. Nu ska jag försöka sammanfatta min senaste period till er:

Utöver det har jag även varit på rektorslunch tillsammans med rektors
ledningsgrupp och resterande kårer i Lund. Vi diskuterade bland annat

Bilaga 2. Presidierapport
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universitetets jämställdhetsmål 2020 och resursfördelning. Jag har även varit
på styrelsemöte för Locus Medicus Malmoensis och Locus Medicus
Lundensis, varit på besök hos nämnden för jämställdhet och likabehandling
på fakulteten samt haft träff med SFS-ordförande Caroline Sundblad. I helgen
var jag även på Ultraljuds luciatåg med efterföljande brunch från brunchen,
superhärligt!
Har ni några frågor? Fråga på! :)
Madde
Vice ordförande Sandra Ahlberg
Hej Fullmäktige,
Julen närmar sig med stormsteg, och det är mycket som skall hinnas med
innan vi tar ett välbehövligt litet uppehåll. Jag har den senaste tiden gått på
mina vanliga möten och bokfört, trixat med inkomstdeklarationer för MF och
Corpus, påbörjat arbetet inför examensfesten och nästa novischperiod. Annat
som hänt innan FuM 4 (men efter att jag skriver denna lilla text) är att jag har
varit på TRF-stämma, kalasat på MIFFOS julfest och haft Seniors-möte.
Dessutom har jag och Madde tillsammans med Malmömästarna varit standins och inventerat på Locus i Malmö.
Sandra
Bilaga 3. Styrelserapport
Styrelsen har sedan senaste fullmäktige haft ytterligare två sammanträden och
planerar att ha ett till den 12/12.

Studenthälsoansvarig Kajsa Sandberg
Kära fullmäktige,
Oj vad snabbt tiden går! Det känns som det varit full rulle sen vi sågs sist. När
jag kollar i min kalender är det nog mest skolrelaterade saker än postspecifika.
Men som vi säger till våra studentrepresentanter är att den högsta
prioriteringen är hälsa sedan skolan sen kommer studentuppdraget. Ibland
kan dock alla roliga MF-grejer gå ut över både hälsa och skola. Nu har jag
babblat tillräckligt, detta är vad jag pysslat med sen sist:
- Varit på utbildningsutskottsmöte
- Möte med NJoL
- Varit på konferens om breddat deltagande
- Hjälpt PR med studenträttigheter till julkalendern
- Haft terminens första och sista arbetsmiljöutskottsmöte
Hoppas ni får en skön julledighet, vi ses nästa år!
Hälsningar,
Kajsa Sandberg
PR-ansvarig Maria Bogg Ekwall
Hejsan FUM!
Sen vi sågs sist har jag:
-börjat med en julkalender
-gjort affischer
-haft möte med en arbetsgrupp styrelsen skapat som ska undersöka om det
finns ett enklare sätt för våra utskott att nå ut till alla våra studenter när de
söker jobbare

3

-varit på Luciafirande och lyssnat på Ultraljud och ätit alldeles för mycket
brunchoch andra löpande uppgifter!

med vänliga hälsningar,
Ida Schalén

Juliga hälsningar,
Maria

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

Informationsansvarig Andrea Ahlfont
Hallå FUM! Det här har jag gjort sedan ert förra möte:
- Det gamla vanliga, dvs skrivit protokoll, Veckans Aktiv, varit på
styrelsemöten, hållit våra kommunikationskanaler uppdaterade osv.
- Skrivit och skickat ut Infomail 4.
- Hjälpt Sonden inför decembernumret.
- Påbörjat arbetet med att uppdatera arbetsbeskrivningar för våra
förtroendevalda poster. Inventerar för närvarande på hemsidan för att se vilka
beskrivningar som finns och vilka som måste läggas till.
Tack o hej!
Andrea
Socialt ansvarig Ida Schalén
Kära FuM,
Denna månad har jag:
- påbörjat arbetet inför kommande novischperiod tillammans med
generalerna, novischförmännen och presidiet
-påbörjat arbete kring utlysning av ett par stipendier
-Haft möte med sociala utskott

● Kontinuerligt gått igenom och svarat på utbildningsansvarigmailen
● Deltagit på MF styrelsemöten
● Fortsatt ha personliga möten med UR-ordförandena
● Varit på ALF-möten
● Jobbat med styrelsen på stadgeinstruktionsrevideringen
● Varit på workshop om E-learning med Luke Dawson
● Haft möte med Utbildningsutskottet
I egenskap av studentrepresentant har jag även gjort följande:
● Möte med Etikgruppen för läkarprogrammet
● Skypemöte angående ST-hearingen i Stockholm
● Kursplansinternat med läkarprogrammet
● Varit på möte med ledningsgruppen för klin
●
Med vänliga hälsningar
Johanna Henriksson
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Bilaga 4. Rapport Corpus Medicum
Corpus Medicum är det samarbete mellan sektionerna MF, VÅVS och SSGI som
formellt utgör kår vid Medicinska fakulteten.
Corpus har haft styrelsemöte 2 där vi beslutade om stadgerevideringen som
skall beslutas om i fullmäktige. Vi pratade även mycket om Corpus Laborans
som är planerad att gå av stapeln 15 februari.
SSGI hade även lite kommentarer angående Corbalen och framförallt
Corbalskommittén och hur posterna inom kommittén väljs. De ville diskutera
möjligheten att alla tre sektioner ska kunna välja övermarskalken. Vi ansåg att
det är rättvist att MF får välja övermarskalken eftersom att det är MF som står
för bland annat all ekonomi till balen. Hur sedan corbalskommittén väljs är en
annan fråga och den diskussionen skall vi ta med oss till revideringen av
stadgeinstruktionera.
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.
Inom LUS så diskuteras det just nu mycket om jämställdhetsarbete för
studenter, USV (universitetets särskilda verksamheter) och universitetets
miljömål. Kårerna fick även nominera lärare till LUS pedagogiska pris som är
studenternas hederspris för god pedagogik. Förra året vann en lärare från
Med.fak och även i år vann en lärare från Med.fak, Johan Andersson. Roligt!
Annars har BoPoolen lanserat sin nya hemsida där studenter kan få hjälp med
att hitta boende genom andrahandsuthyrning, bopoolen.nu.

Beslut:
Bilaga 6.Valärenden
Bilaga 6a. Valberedningens protokoll
Bilaga 6b. Valberedningens nomineringar
Bilaga 6c. Motkandidaturer kommer att skickas ut som sen bilaga
Följande mötesordning föreslås:
1. Valberedningen presenterar sin nominering till posten i fråga.
2. Medicinska Föreningens ordförande läser upp namnen på eventuella inkomna
motkandidater.
3. Om det finns flera kandidater till posten/poster inom samma
utskott/uppdrag lämnar alla rummet.
4. Kandidaterna kallas in, en åt gången, för intervju inför fullmäktige.
a) Är kandidaten i fråga valberedningens förslag läser ledamot ur
valberedningen upp nomineringstexten. Har kandidaten i fråga
motkandiderat läser Medicinska Föreningens ordförande upp
den inkomna motkandidaturtexten..
b) Kandidaten presenterar sig och svarar på fullmäktiges frågor.
Detta får ta högst 10 minuter per kandidat.
5. Diskussion om kandidaterna. Efter 15 minuter dras streck i debatten om
ingen yrkar på förlängd diskussion.
6. Önskar någon ledamot av fullmäktige vakantsätta och återremittera
posten till valberedningen trots kandidat(er) ska detta yrkas på.
7. Val sker genom acklamation (om ett alternativ) eller sluten votering (om flera
alternativ).
Fullmäktige kan besluta att fråga ut kandidaterna i grupp om antalet
kandidater till posterna inom ett utskott är färre eller samma som antalet
poster. Fullmäktige beslutar då även om den maximala tiden för detta.
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Om antalet kandidater till en post är samma som, eller färre än, antalet
tillgängliga poster så kan fullmäktige besluta att hoppa över punkt 5 och
istället gå direkt till val.
Fullmäktige föreslås besluta
att fastslå ovanstående mötesordning för valförfarandet på FUM4.

Styrelsen för Translationell medicin (o+s)
PNL-ledamot (personlig suppleant)
PNM-ledamot (personlig supplenat biomedkand)
PNM-ledamot (personlig suppleant biomedmaster)
Examinationskommitten PNM
PNR-ledamot (personlig suppleant log + aud)

Bilaga 6d. Vakanta poster
För närvarande är följande poster vakanta:

LUS valberedning (o+s)

Talman (s)
FUM-sekreterare (s)
Körledare
Arbetsmarknadsdagsutskottsordförande
IT- och mediautskottet IT-ansvarig

Fullmäktige föreslås besluta
att återremittera posterna som inte blir valda på dagens fullmäktige till
valberedningen.

Arkivarie
Verksamhetsrevisor
Valberedningsledamot (2)
Valnämndsledamot
Ledamot CRC husstyrelse
HMS-kommitten 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)

Bilaga 7. Proposition: tider för kandidaturperiod, val till fullmäktige,
samt sammanträdesdatum för valfullmäktige VT17
Ur Medicinska Föreningens stadgar:
“18.4 Tid för val och valfullmäktige
Ordinarie val till fullmäktige förrättas på vardagarna under tre veckor på
vårterminen, senaste valdag dock 1 maj.
Exakt datum för val till fullmäktige fastställs av fullmäktige senast på
höstterminens sista ordinarie sammanträde, dock senast 20 vardagar innan
valdagen.
Valfullmäktige skall sammanträda två gånger i enlighet med 8.13.
Valfullmäktiges första sammanträde hålls alltid tidigast 10 vardagar och senast 20
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vardagar efter ordinarie val. Valfullmäktiges andra sammanträde skall hållas senast
siste maj. Exakta datum för valfullmäktige fastställs av fullmäktige senast på
höstterminens sista ordinarie sammanträde.

Med dessa datum i åtanke så är tanken att kandidater till ValFUM 1 är
valberedningen tillhanda senast 17 mars och kandidater till ValFUM 2 är
valberedningen tillhanda senast 19 april

[…]

*15 vardagar innan första valdagen (27 februari), dvs tidigast 20 vardagar
innan första valdagen.
** 11 vardagar efter sista valdagen, dvs inom ramen om 10-20 vardagar.

18.8.2 Kandidaturperiod
Anmälan av kandidat skall vara valnämnden tillhanda senast den dag
fullmäktige beslutar i samband med fastställande av valdagar. Sådan sista
anmälningsdag får dock vid ordinarie val ej sättas tidigare än 20 vardagar före
första valdagen.
I händelse av att antalet anmälda kandidater vid denna tidpunkt är färre än
antalet ledamöter och suppleanter i fullmäktige får tidpunkt för
kandidatanmälan flyttas fram till tio vardagar före första valdagen.”
På första valfullmäktige väljs presidium, styrelse samt funktionärsposter i
fullmäktige. Sista dagen för presidiet att anmäla studieuppehåll är tidigt i april
(förra året 15 april), så därför bör detta valfullmäktige ligga tidigt i april.
Med följande fakta i åtanke föreslås följande:
Kandidatperiod till fullmäktige: 9 januari - 5 februari*
Val till fullmäktige: 27 februari - 17 mars
Valfullmäktige 1: tisdagen 4 april**
Valfullmäktige 2: onsdagen 10 maj

Fullmäktige föreslås besluta
att fastslå tider för kandidatperiod för val till fullmäktige till 9 januari - 5
februari
samt
att fastslå valet till fullmäktige 27 februari-17 mars
samt
att fastslå sammanträdestider för valfullmäktige VT17 till tisdagen 4 april och
onsdagen 10 maj.
Bilaga 8. Proposition: sammanträdesdatum för fullmäktige VT17
Styrelsen kommer att diskutera dessa tider på styrelsemöte 9 den 12/12 så
dessa tider kommer som sen bilaga.
Bilaga 9. Proposition: Reviderad stadga Corpus Medicum
Förra året påbörjades det en revidering av Corpus Medicums stadga men
arbetet hann inte riktigt bli klart föregående verksamhetsår. På Corpus
styrelsemöte den 30/11 beslutade Corpus styrelse om revideringen och den
skall nu upp till varje sektions högst beslutande organ. Grunden (majoriteten)
av revideringen är gjord av ordförande emeriti Tillie Johansson, och förra
verksamhetsårets Corpusstyrelse med tillägg från nuvarande styrelse.
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Bilaga 9a. Reviderad stadga Corpus Medicum
Bilaga 9b. Underlag för revideringen

Bilaga 10. Novischperioden
Fullmäktige ville på detta möte diskutera upplägget kring novischperioden
utifrån det förslag som framställdes 13/14. Styrelsen hade som ambition att
kunna lägga fram ytterligare ett förslag på organisationen kring
novischperioden till detta fullmäktige men pågrund av tidsbrist så hanns detta
inte med. Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som skall jobba vidare med
detta. Bifogat finner ni tre förslag som diskuterades 13/14.

Införa två nya poster inom sexmästeriet som är ansvariga för mat och allt
runtomkring maten. Detta innebär att dessa personer skulle ansvara för att
mat lagas på partus (tillsammans med ett jobbarlag), se till så att det finns mat
på puben, ansvara för sexan på Corbalen och Toddy samt ansvara för
jobbarmat för de som jobbar våra stora fester. Dessa skulle även kunna
förslagsvis ha ansvaret för dukningen.
Hur ställer sig fullmäktige till detta? Är det en bra idé? Har fullmäktige några
ideér på hur vi kan utveckla detta, eller har fullmäktige någon annan idé på
strukturförändring?

Bilaga 10a. Omorganisation av novischperioden

Bilaga 12. Val av poster inför VT

Fullmäktige bör ha en öppen diskussion kring detta som styrelsens
arbetsgrupp kan ta med sig i arbetet kring detta.

Fullmäktige uttryckte intresse av att diskutera när poster som gäller för
kalenderår ska väljas på höstterminen. Detta pga att det i år blivit val på två
olika tillfällen, vilket gör det mer otillgängligt för våra medlemmar och
dubbelt arbete för valberedningen. Det finns i nuläget inget dokument som
reglerar detta och efter att fullmäktige diskuterat detta så är tanken att det
skall in i stadgeinstruktionerna (eller kanske tillochmed stadgan).

Bilaga 11. Sexmästeriet
Sexmästeriet består idag av två sexmästare och fyra pubmästare. Dessa
ansvarar för föreningens större fester som är Partus x2, Corbalen,
Toddyfesten och examensfesten x2. Sexmästarna har under denna terminen
känt en extremt hög arbetsbelastning inför och under dessa fester. Detta har
även lyfts från tidigare sexmästare. På grund av detta har sexmästarna haft
möte med presidiet och socialt ansvarig och diskuterat eventuella
omstruktureringar av sexmästeriet. Följande förslag diskuterades:

Den post som är mest utsatt i denna fråga är novischförman, eftersom att
denne person i praxis börjar sitt arbete redan innan sin faktiska mandatperiod
vid kalenderår. Kalenderåret börjar nämligen första dagen på vinterns
novischperiod.
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