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Rapporter:
Bilaga 1. Meddelanden
Ida Linnea Schalén har valt att avsäga sig sin post som socialt ansvarig i
Medicinska Föreningens styrelse. Hon har även valt att avsäga sig sina poster
som suppleant i Corpus Medicums styrelse och supplenat i Studentlund.
Nils Wetterberg har valt att avsäga sig sin post som ledamot i fullmäktige
16/17
Styrelsen har diskuterat de två stora arbetena som pågår detta år, revidering av
stadgeinstruktionerna och eventuell omorganisation av novischperioden.
Styrelsen anser att arbetet med novischperioden kommer att ta längre tid än
väntat, och har därför valt att försöka slutföra arbetet med resterande
stadgeinstruktioner innan arbetet kring novsichperioden är klart. Detta
eftersom att styrelsen tror att arbetet kring novischperioden eventuellt
kommer sträcka sig över till nästa verksamhetsår och styrelsen vill ej lämna
över två halvfärdiga puckar till nästa års styrelse och vill därför göra klart
stadgeinstruktionerna under 16/17 (förutom novischeriet).
Bilaga 2. Presidierapport
Ordförande Madde Lehander
Bästa fullmäktige,

Sedan vi sågs sist har det hänt en del ändå. Jag och resten av arbetsgruppen
för revidering av åsiktsprogrammet har haft uppstartsmöte och lagt upp en
plan för fortsatt arbete. Jag har varit med när rektorns ledningsråd kom och
besökte medicinska fakulteten och det pratades mycket om forum medicum
och forskning, mindre om utbildning tyvärr. Jag har också jobbat mycket med
den lathund som fullmäktige ålade mig att göra i verksamhetsplanen till våra
aktiva och studentrepresentanter.
Under julen har jag även jobbat med tre ganska stora/tuffa studentärenden
som börjar klara upp sig lite nu. Jag har därför haft möte med
studentombudet och fått mycket hjälp av henne.
Utöver detta har jag också såklart varit på möten. Det har varit GUNberedning, OK, Digital examinationsarbetsgruppsmöte, möte med
Toddydagsutskottet och toddyförmannen samt även träffat redaktören för
Toddybladet.
Jag har också varit drivande i utlysandet av FUM-valet och sett till så att
valnämnden skall ha möte måndagen 23/1. Annars är det mycket jobb inför
novischperioden som börjar snart och det är alltid roligt och spännande.
Tillsist har jag även varit med och firat examen för alla nyblivna läkare i
domkyrkan. Hurra!
Har ni några frågor, fråga på! :)
Madde

Det har varit jul och vi alla har varit lediga (hoppas jag). Äntligen är vi tillbaka!
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Visst har det varit skönt med lite ledighet? Det tycker i alla fall jag. Jag tog helt
ledigt från MF
Vice ordförande Sandra Ahlberg
Hej FuM!
Hoppas att ni är lika taggade och redo för en ny termin som jag! Sedan förra
mötet har jag arbetat en hel del med examensfesten. Allt med
anmälningssystemet, länkar, Facebook-event, betalningar och mail med frågor
om festen. Jag har också börjat kolla igenom min egen bokföring för att allt
(förhoppningsvis) skall gå så smidigt som möjligt till sommaren samt pysslat
med diverse grejer till Skatteverket. Vi har även påbörjat arbetet med
novischperioden, tillstånd skall sökas, lokaler bokas, anmälningsformulär
göras osv. Utöver detta har jag försökt att vara så ledig som möjligt och jag
har kollat igenom ALLA Star Wars-filmerna under uppehållet.
Kram på er!
Sandra
Bilaga 3. Styrelserapport
Styrelsen har sedan senaste fullmäktige haft ytterligare ett sammanträde.
Styrelsen har jobbat mycket med att försöka planera inför att få en ny
styrelsemedlem till gänget. Vi kommer att sakna Ida och önskar henne all
lycka till i Stockholm, men vi ser samtidigt väldigt mycket fram emot att få in
en ny kompis!
Studenthälsoansvarig Kajsa Sandberg
Kära fullmäktige,

mellan 20/12- 5/1. Nu är nya terminen i gång och det känns både kul och
sorgligt. Men då är frågan vad jag sysslat med sen senaste FuM?
- Skrivit och skickat ut protokoll/minnesanteckningar från
arbetsmiljöutskottsmötet
- Börjat planera en social aktivitet tillsammans med utbildningsutskottet
- Inventerat Malmö Locus
- Varit på JLM-nätverksträff
Hälsningar,
Kajsa Sandberg
PR-ansvarig Maria Bogg Ekwall
Informationsansvarig Andrea Ahlfont
Hej FUM!
Kul att verksamheten är igång igen efter ledigheten, hoppas att ni har haft en
härlig jul!
Det här har jag gjort sedan sist:
- Det gamla vanliga, dvs. Protokoll, hemsida, instagram etc.
- Marknadsfört utlysningen av socialt ansvarig
- Varit i kontakt med valnämnden för att boka in ett första möte
- Marknadsfört utlysningen av FUM-valet
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- Skapat formuläret “Veckans Studentrepresentant” för att få in
postbeskrivningar från studentrepresentanter samt för att synliggöra det
utbildningsbevakande och studenthälsofrämjande arbetet i MF
- Gjort en ny “Välkommen novisch”-banner till facebook
- Gjort ett massutskick åt ambio
Tack o Hej
Andrea Ahlfont
Socialt ansvarig Ida Schalén
Hejsan FuM!
Jag har under den senaste månaden jobbat med novischperioden. Jag har även
inlett arbetet med den eventuella omorganisationen av kommande
novischperioder.
Jag har även börjat med överlämningsmaterial till nästa socialt ansvarig!
Ida Linnea Schalén
Utbildningsansvarig Johanna Henriksson
Ärade Fullmäktige!
Sedan senaste FUM har jag gjort följande:
●
●
●
●

Kontinuerligt gått igenom och svarat på utbildningsansvarigmailen
Deltagit på MF styrelsemöten
Varit på FUM 4
Varit på Mästerföreläsningen och delat ut Årets Mäster 2016

●
●

Jobbat med stadgeinstruktionsrevideringen för MPH-UR med
ordförande MPH-UR
Haft julledigt och tentaperiod

Med vänliga hälsningar
Johanna Henriksson
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 3 där vi diskuterade corpus laborans,
hälsningsgillet och SFS-FUM.
Samarbetet mellan kårsektionerna fungerar bra och den stora pucken just nu
är Corpus Laborans. Vi har bokat fyra stycken föreläsare, som alla är väldigt
intressanta. Det är lite färre företag som är intresserade av att ställa ut i år, och
det är svårt att få folk att ställa ut. Detta beror delvis på att arbetet kom igång
sent pga vakant post i MF och att det även bara är en utskottsordförande så
vice har fått göra mycket jobb hon egentligen inte har tid med. Vi tror dock
att det kommer bli en bra arbetsmarknadsdag 15 februari 2017.
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 just nu så jobbar kårerna med att besvara en remiss från UKÄ
gällande hållbar utveckling på Lunds Universitet på både kårnivå och
fakultetsnivå.
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LUS presidium har även hört av sig till medicinska fakultetsledningen och
önskat ha ett möte för att diskutera de skriverier som kom i höstas om hincus
medicus och fakultetens roll eller icke-roll i detta.

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.
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.
Bilaga 6d. Vakanta poster
För närvarande är följande poster vakanta:
Socialt ansvarig (fyllnadsval)
Talman (s)
FUM-sekreterare (s)
Körledare
Arbetsmarknadsdagsutskottsordförande (1)
Övermarskalk
Pubmästare (1)
Arkivarie
Verksamhetsrevisor
HMS-kommitten BMC (s)
HMS-kommittén CRC (o+s)
PD-gruppen (s)
Styrelsen för EMV (o+s)
Styrelsen för IKVL (o+s)
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Styrelsen för IKVM (o+s)
Styrelsen för ILL (o+s)
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)
LUS valberedning (o+s)

Fullmäktige föreslås besluta
att återremittera posterna som inte blir valda på dagens fullmäktige till
valberedningen.
Bilaga 7. Proposition: styrelsekonstellation 17/18
Styrelsekonstellationen för varje verksamhetsår skall beslutas om senast sista
februari av fullmäktige enligt medicinska föreningens stadga. Styrelsen
diskuterade på STYM10 vilken styrelsekonstellationen bör vara för
nästkommande verksamhetsår. Fördelar och nackdelar med den nuvarande
konstellationen diskuterades och vägdes mot varandra. Styrelsen har känt att
det varit mycket arbete i år, men att det inte nödvändigtvis behöver bero på
för få ledamöter utan på ambitionsnivån hos individerna. Styrelsen tror även
att problemet inte nödvändighetsvis löses av en till ledamot utan att det
snarare skulle bli sämre så en till post troligtvis skulle resultera i att mer jobb

dyker upp.
Styrelsen anser att MF behöver två heltidsarvoderade för att kunna driva
föreningen framåt och dessa anses lämpligast vara ordförande och vice
ordförande.
Fullmäktige föreslås besluta
att fastställa styrelsekonstellationen för verksamhetsåret 16/17 till följande sju
poster:
Ordförande
Vice ordförande med ekonomiskt ansvar
Utbildningsansvarig
Studenthälsoansvarig
Socialt ansvarig
Infosekreterare
PR-ansvarig
samt
att posterna ordförande och vice ordförande skall vara heltidsarvoderade.
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Diskussion:

Bilaga 10. Tandem

Bilaga 8. Arbetsgruppen för Novischperioden
I december hade arbetsgruppen för novischperioden möte. De kom fram till
strukturella förändringar och de vill nu ha FuMs åsikter på detta. Förslaget är
väldigt övergripande och detaljer finns fortfarande att arbetas vidare med i
arbetsgruppen. Är arbetsgruppen på rätt väg eller är det några punkter i
förslaget som behöver göras om?
Se bilaga 8a för arbetsgruppens utkast på ny struktur.

Den årliga tandemstafetten börjar närma sig och den går av stapeln helgen 1214 maj. Traditionsenligt åker Corpus Medicum tillsammans som en kår och
förra året vann vi pris för årets festbuss, HURRA! Fullmäktige har uttryckt
önskan om att diskutera MFs medverkan i tandem inför detta års
tandemstafett.

Bilaga 9. Riktlinjer Årets Mäster

Bilaga 11. Halvårsdiskussion

Årets mäster är ett pris som studenterna i Medicinska Föreningen delar ut till
en lärare de anser vara en god pedagog. I nuläget finns det inga tydliga
riktlinjer för priset och pga detta så inkommer det många spretiga
nomineringar som fullmäktige har svårt att ta ställning till. Fullmäktige 15/16
hintade därför till styrelsen om att det kan vara bra att utforma riktilinjer till
detta pris. Styrelsen har därför lagt fram ett förslag på riktlinjer i bilaga 9a.

Styrelsen håller på att sammanställa halvårsrapporten för MFs verksamhet
som kommer att rapporteras till fullmäktige på möte 6. Vi vill därför i samma
veva passa på att ha en halvårsdiskussion om fullmäktiges arbete hittills. Hur
känns det i fullmäktige? Tycker ni att mötena går bra? Är ni nöjda med
diskussionsklimatet inom gruppen? Vad har varit roligast i FUM det senaste
halvåret? Vad har varit svårast? Finns det något som kan förbättras?

Det fullmäktige bör diskutera nu är om vi ens vill ha riktlinjer till detta pris,
eller om det ska få vara fritt. Om fullmäktige vill ha riktlinjer, är det i stil med
det som styrelsen tagit fram?

Lite ledande frågor på vägen som kan hjälpa diskussionen!

Styrelsen diskuterade detta på föregående styrelsemöte och nu vill vi höra
fullmäktiges åsikter i frågan.

Fullmäktige fattar beslut om vem som skall tilldelas Årets Mäster på sista
mötet för verksamhetsåret och därför bör dessa riktlinjer diskuteras nu.
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