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Rapporter:
Bilaga 1. Meddelanden
Styrelsen har fått in motioner från KirU angående instiftandet av ett
stipendium
Ingen sökande till posten som “PR-chef”. Styrelsen kämpar på med
föreningens marknadsföring ändå.
Presidiet har satt en deadline för bokslutet 14/15 till den sista februari. Arvid
von Konow meddelar att han jobbar på med det för fullt.
Bilaga 2. Presidierapport
Ordförande Madde Lehander
Bästa fullmäktige,
Nu var det länge sen vi hade FUM så jag har hunnit med en del. Här kommer
ett axplock.
Jag har lagt mycket tid på diverse arbetsgrupper på fakulteten som jag sitter
med i. Ena gruppen arbetar med digitalisering av utbildning och den andra
jobbar med regelverk kring studieuppehåll/avbrott i studier och dylikt och
den tredje jobbar med att ta fram en gemensam kursutvärdering för alla
fakultetens kurser. Alla arbetsgrupperna jobbar på bra och vi har kommit en
bra bit på vägen i båda.
Jag och resten av arbetsgruppen för åsiktsprogrammet har satt igång arbetet
på riktigt där vi har skickat ut en liten enkät till studenterna för att få input i

vissa frågor. Vi kommer att ha ett flertal möten i mars där vi ska försöka
knåpa ihop ett första utkast.
Sedan hann jag med en snabbvisit upp till Stockholm på SFS-medlemsmöte
där vi diskuterade propositionerna inför SFS-FUM. Två dagar i stockholm
med andra kårheltidare, kul! Efter SFS-medlemsmöte åkte jag tillbaka till
Lund och valde, tillsammans med resterande kårer i lund, en
karnevalskommitte. Väldigt roligt att det snart börjar vankas karneval. Jag har
även spenderat en heldag i köpenhamn med fakulteten för att få inspiration
till Forum Medicum.
Utöver detta har jag även arbetat på med det mer vanliga arbetet med GUNmöten, OK, förmöte inför universitetsstyrelsen, läst och skrivit handlingar
samt hjälpt våra medlemmar med lite allt möjligt.
Har ni några frågor, fråga på! :)
Madde
Vice ordförande Sandra Ahlberg
Hej FuM!
Sedan senaste sammanträdet har vi hunnit med en hel novischperiod! Den
rullade på enligt planerna och jag hade en väldigt mycket lugnare inställning
till denna omgång än förra. Planeringen inför Toddydagen och Toddyfesten
är också igång på riktigt, det är riktigt klurigt att få den budgeten att gå ihop,
men vi hoppas på det bästa! Jag och Madde har också varit på studiebesök i
Köpenhamn med massa fakultetsfolk för att kolla på hus inför det stundande
Forum Medicum-bygget. Vi har haft ÖL-dag med matnyttig info för våra
aktiva och den avslutades med en himla trevlig middag. Sist men inte minst
har vi haft Corpus Laborans där jag drog ett rejält lass med att få ordning på
dagen, ett jäkla stressmoment, men jag tror att det blev lyckat. Jag har också
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skickat ut utvärderingen från dagen till studenter, utställare och föreläsare..
Annars har det dagliga arbetet med bokföring, Studentlundsmöten osv rullat
på som vanligt. Inga större puckar att rapportera därifrån.
Kram på er!
Sandra
Bilaga 3. Styrelserapport
Styrelsen har sedan sist haft tre styrelsemöten där vi bland annat har beslutat
att godkänna en äska från BUR angående en inspirationskväll för studenter
som vill arbeta utanför vården. Detta körs i projektform av några studenter
inom BUR (helt i linje med verksamhetsplanen). Vi har även behandlat två
motioner från KirU angående ett stipendium och inköp av en iPad. Vi
godkände äskan gällande en iPad men avslog den gällande instiftandet av ett
stipendium.
Utöver detta har styrelsen även fortsatt med revideringen av
stadgeinstruktionerna och söndagen 5/2 planerar vi att påbörja skrivandet av
verksamhetsplanen för 17/18.
Studenthälsoansvarig Kajsa Sandberg
Kära fullmäktige,
- Planerat och utfört social aktivitet för arbetsmiljöutskottet och
utbildningsutskottet med Johanna.
- Gjort ett bildspel inför och stått på hälsningsgillet och representerat Corpus.
- Deltagit under novischperioden
- Hanterat ett studentärende med Madde och varit på möte gällande det
ärendet.

- Varit på möte för nämnden för jämställdhet och likabehandling(njol)
- Hjälpt till under Corpus Laborans
- Börjat kolla upp eventuell äska från njol angående översättning av
styrdokument till engelska
- Haft möte med JämU och Johanna.
- Ätit middag med Toddydagsutskottet tillsammans med majoriteten av
styrelsen.
Hälsningar,
Kajsa Sandberg
PR-ansvarig
-Styrelsen försöker kämpa på med PR trots avsaknad av PR-ansvarig.
Informationsansvarig Andrea Ahlfont
Hej FUM!
När ni läser detta befinner jag mig på utbyte i New York. Icke desto mindre
har jag hunnit med en del styrelsearbete sedan sist. Jag har:
- Gjort det gamla vanliga (infomail, protokoll, facebook, instagram, hemsidan)
- Stöttat valnämnden i marknadsförningen av kandidaturperioden till FUM
- Publicerat och förprogrammerat "Veckans studentrepresentant"
- Förprogrammerat facebook och hemsidan inför FUM-valet och utlysningen
av styrelseposter så att marknadsföringen sker automatiskt medan jag är borta
- Med hjälp av Kajsa påbörjat arbetet med att få styrdokument översatta till
engelska
- Representerat under novischperioden
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- Hållit i ÖLdagen med resten av styrelsen där jag hade en workshop med de
aktiva samt varit på MIFFOs ÖLdagssittning
- Varit på styrelsekickoff för terminen
Tack o hej!
Socialt ansvarig Julia Frostå
Hej FUM!
Det känns som en evighet sedan ni valde in mig och massor har hänt sen
dess. Strax efter att jag blivit vald satte jag mig ner och gick igenom en massa
dokument och läste överlämningar för att strukturera upp mitt arbete. Sedan
mailade jag alla sociala utskott för att vid behov boka in ett möte med dem.
Förutom det så har jag grejat med utlysningarna av två stipendier, satt ihop,
skickat ut och sammanställt novischutvärderingen som jag ska berätta lite om
senare ikväll. Jag har även haft möte med Sandra angående det fortsatta
arbetet med novischberedningsgruppen.
Glada hälsningar
Julia

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

Kontinuerligt gått igenom och svarat på utbildningsansvarigmailen
Deltagit på MF styrelsemöten
Representerat styrelsen på uppropet för termin 1 läkarprogrammet

●

Planerat social aktivitet för arbetsmiljöutskottet och
utbildningsutskottet med studenthälsoansvarig
● Filmat och redigerat film inför temasläpp för social aktivitet med
arbetsmiljöutskottet och utbildningsutskottet
● Jobbat med stadgeinstruktionsrevideringen för MPH-UR och LAUR
● Representerat styrelsen på novischperiodsaktiviteterna sångboken
och Partus
● Deltagit på ALF-möten
● Deltagit på skypemöte med studenter från Liverpool angående elearning
● Representerat styrelsen på ÖL-dagen
● Reviderat stadgeinstruktionerna med styrelsen
● Deltagit i möte angående den Kliniska lathunden
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 precis genomfört arbetsmarknadsdagen Corpus Laborans som
hittills mestadels fått positiv feedback. Både studenter, utställare och
föreläsare verkar nöjda med dagen. En utvärdering har skickats ut till samtliga
deltagande som vi inom närmaste framtiden skall läsa. Mycket arbete inför
Corpus Laborans låg på vice ordförande, vilket inte är meningen. Till nästa år
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bör vi jobba med att tillsätta båda utskottsordförandeposterna så tidigt som
möjligt för att minska belastningen av vice ordförande.
Mycket arbete inom Corpus fokuseras nu på att förbereda inför SFS-FUM
som går av stapeln 12-14 maj. Ordförande i MF och VÅVS åkte på SFS
medlemsmöte i stockholm där SFSpropositioner diskuterades med resterande
medlemskårer. En prop handlar om en ökning av medlemsavgiften med 2 kr,
från nuvarande 5 kr till 7 kr, per helårsstudent per år. Detta skulle innebära en
ökad kostnad för MF på ca 4000 kr/år.
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.
Lunds Universitets prorektor Eva Wiberg kommer att lämna oss i sommar
för att ta över som rektor på Göteborgs Universitet. Detta innebär att vi
kommer behöva tillsätta en ny prorektor här i Lund. Prorektorn är rektorns
partner in crime och har därför en stor betydande roll på universitetet.
Valprocessen av ny prorektor är en process som vi studenter självklart ska
vara en del av och därför diskuteras detta ingående inom LUS. Vi håller i
dagsläget på att framställa en kravprofil som universitetet skall använda sig av
vid rekryteringen av ny prorektor.
Utöver detta så diskuteras det även mycket om Science Village Scandinavia
som är den nya stadsdelen i Lund som håller på att växa fram uppe vid MAX
IV och ESS.
Bilaga 6. Information från AF
Akademiska Föreningen är en ideell förening av och för studenter med syftet att samla och

bredda kultur- och föreningslivet vid Lunds universitet. Genom att tillhandahålla
stödfunktioner och lokaler möjliggör AF för de egna utskotten, ansluta föreningar och
privatpersoner att genomföra små som stora initiativ som berikar Lunds studentliv och gör
Lund till en attraktiv stad.
Sofia Bjursåker, styrelseledamot i Akademiska Föreningen, kommer till
fullmäktige för att berätta om en projektfond som finns inom AF. Sofia
skriver såhär:
“Hej MF!
Jag sitter i Styrelsen för Akademiska Föreningen (som MF är huvudman för)
och vi skulle gärna vilja se till att informera och påminna om Projektfonden
som AF tillhandahåller.
Projektfonden är en fond vi årligen avsätter till, som man kan söka pengar
ifrån för att genomföra någon typ av engångsprojekt eller starta en förening.
Någon man tycker saknas nu i studentlivet helt enkelt. Det är både fristående
studenter men även redan befintliga organisationer som kan söka från
fonden.”

Beslut:
Bilaga 7.Valärenden
Inga valärenden inrapporterade till dagens möte.
Bilaga 7a. Vakanta poster
För närvarande är följande poster vakanta:
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FUM-sekreterare (s)
Körledare
Arbetsmarknadsdagsutskottsordförande (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)
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)

Universitetskollegiet är ett viktigt organ i processen gällande valet av ny
prorektor och agerar där som hörandeförsamling. Denna beskrivning finns att
hitta på LUs hemsida: “Enligt Lunds universitet arbetsordning ska det finnas
ett universitetskollegium som ska bestå av högst 48 ledamöter. Av dessa ska
24 vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. Därutöver ingår 12
ledamöter som representerar övriga anställda. Studenterna ges möjlighet att
utse 12 ledamöter. Mandatperioden för universitetskollegiets ledamöter är,
med undantag för studentrepresentanterna, tre år.
Universitetskollegiet fullgör uppgiften enligt 2 kap. 8 § HF om
universitetsstyrelsens skyldighet att höra lärare, övriga anställda och studenter
i processen att utse rektor och prorektor. Universitetskollegiets representanter
för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare och övriga anställda
utser dessutom lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen genom val och
ansvarar för eventuella fyllnadsval.”

Fullmäktige föreslås besluta
att stadfästa valet av Madeleine Lehander till studentrepresentant för Corpus i
universitetskollegiet 2017 enligt bilaga 8a.

Bilaga 8. Stadfästning: Studentrepresentant Universitetskollegiet
Föredragande: ordförande
Corpus Medicums styrelse beslutade, per capsulam, att välja Madeleine
Lehander som studentrepresentant för Corpus i Universitetskollegiet enligt
bilaga 8a.
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Diskussion:
Bilaga 9. Halvårsrapport samt ekonomisk halvårsrapport
Föredragande: ordförande och vice ordförande
Bilaga 9a. Halvårsrapport MF
Bilaga 9b. Ekonomisk halvårsrapport MF
Styrelsen och samtliga utskott i MF har blivit uppmanade att lämna in en
halvårsrapport som en reflektion av första halvan av verksamhetsåret 16/17,
se bilaga 9a. Sammanfattningsvis har de flesta utskotten varit nöjda med
halvåret men vissa motgångar har varit. En muntlig sammanfattning kommer
att presenteras på fullmäktiges möte, annars kommer styrelsen att svara på
fullmäktiges eventuella frågor.
Vice ordförande har fastställd en ekonomisk halvårsrapport som finns
bifogad i bilaga 9b. Det ser för närvarande stabilt ut och MF är ej påväg i
konkurs, hurra! Det är dock svårt att veta den faktiska ekonomiska ställningen
pga de ej fullständiga boksluten från 14/15 och 15/16.
Bilaga 10. Den stora Toddydagen
Föredragande: vice ordförande
Den stora Toddydagen (DTM), och framförallt Toddyfesten, har i flera år
varit en inte helt oproblematisk tillställning för MF. Fullmäktige bör diskutera
DTM som i år kommer att äga rum 1 april (no joke).

Fullmäktige önskade att ta upp DTM som en diskussionspunkt på detta
FUM. Det är viktigt att fullmäktige känner till den problematik som tidigare
uppstått kring denna dag.
Vice ordförande och Toddyfar kommer även att berätta vilka åtgärder vi
kommer att vida detta år för att undvika problematik.
Bilaga 11. Valberedningens ordförande bortrest
Föredragande: ordförande
Valberedningens ordförande, Ida, är på utbyte i USA as we speek. Tidigare
har Cissi Skoug, med hjälp av Tillie Johansson? sagt att hon ska ta över
arbetet. Ida önskade att detta kom upp som en diskussion på fullmäktige för
att underlätta för valberedningen inför valet av styrelseposter och aktivaposter
17/18.
Bilaga 12. Novischutvärdering
Föredragande: socialt ansvarig
Novischer och faddrar har nu fått chans att utvärdera novischperioden. Jag
tänker gå igenom lite vad som kom fram och sedan öppna upp för diskussion
kring vissa punkter. Det har varit en del problem med nollefridsbrott vilket
jag ser allvarligt på och det skulle vara bra att diskutera kring hur vi ska göra
för att förbättra arbetet mot det inför nästa novischperiod.
Bilaga 13. Hedersmedlem
Föredragande: ordförande
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Styrelsen har diskuterat potentiella hedersmedlemmar och kommer lämna
förslag till fullmäktige. Namnet protokollförs ej.
Bilaga 14. Aktiva for dummies
Föredragande: ordförande
I den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsår 16/17 står
följande:

separata, en för aktiva och en för studentrepresentanter?
-Saknas det något väsentligt?
-Återkopplingen mellan studentrepresentanter och UR-råden fungerar idag
hyfsat dåligt. Bör vikten av återkoppling för studentrepresentanterna
förtydligas ytterligare?
-Allmänna kommentarer på innehållet
-Är detta ett dokument som fullmäktige bör anta eller räcker ett
styrelsebeslut?

“Medicinska föreningens styrelse bör under verksamhetsåret 2016/17 skapa
en lathund för studentrepresentanter där föreningens värdegrund, policys och
Åsiktsprogram samt Rättighetslistan, utbildningsstruktur och fakultetens
organisation presenteras. (Ordförande)”

Utkastet till aktiva for dummies finns bifogat i bilaga 14a.

och

Bilaga 15. Riktlinjer Årets Mäster
Föredragande: ordförande

“Medicinska föreningens styrelse bör under verksamhetsåret 2016/17 skapa
en lathund för MF-aktiva där föreningens värdegrund, policys och
Åsiktsprogram presenteras. (Ordförande)”
Med anledning av detta har styrelsen börjat framställa en sådan lathund och
vill nu ha fullmäktiges input. Vi har lagt upp den lite annorlunda då vi ansåg
att det det är onödigt att upprepa värdegrund, policys och åsiktsprogram i
detta dokument när det redan finns på andra ställen. Observera att detta
endast är ett utkast som ej är komplett. Styrelsen vill ha input av fullmäktige
redan nu för att kunna fortsätta och slutgöra arbetet.

Styrelsen har tagit med sig de synpunkter som fullmäktige hade på riktlinjerna
för årets mäster från FUM 5. Jag har sammanställt ett nytt dokument med
tydliga kriterier med vad vi söker hos en undervisare som finns bifogat i bilaga
15a.
Vi har hämtat inspiration från riktlinjerna kring LUS pedagogiska pris, som
finns bifogade i bilaga 15b.
Vad tycker fullmäktige om riktlinjerna? Är det något ni saknar?

Saker som fullmäktige bör diskutera:
-Bör dessa två lathundar vara sammanslagna på detta vis eller bör det vara två
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