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Rapporter:
Bilaga 1. Meddelanden
Hilda Gustafsson meddelar att hon vill avsäga sig sin post som malmömästare
fr.o.m 2017-07-01. Pga detta har båda posterna som malmömästare utlysts.
VI HAR VALT NY STYRELSE FÖR 17/18. HURRA!
Följande 7 ska leda MF framåt 17/18.
Ordförande: Linnea Sandström
Vice Ordförande: Egil Borg Bromee
Utbildningsansvarig: Tiia-Marie Sundberg
Studenthälsoansvarig: Josefine Andreasson
PR-ansvarig: Rickard Hammarstrand
Infosekreterare: Sofia Chrisitansson
Socialt ansvarig: Björn Elmberg
Stort grattis till er!
Bilaga 2. Presidierapport
Ordförande Madde Lehander
Bästa fullmäktige,

arbetsgruppen för dig.examination etc) har jag varit på psykociala skyddsrond
för PNM och PNL. Där lyfte vi studenter att vi önskar ett mer öppet klimat
gällande studenters psykiska hälsa och vi la fram ett förslag på att en fokusdag
gällande psykisk (o)hälsa bland studenter ska införas på alla program.
Programledningarna var positiva till detta, så jag och Kajsa har nu börjat
utforma ett konkret förslag på en sådan dag. Vi ska även lyfta detta på den
psykosociala skyddsronden för PNR om några veckor. Jag har också haft
möte med delar av fakultetsledningen angående Hincus Medicus. Vi
diskuterade var fakulteten har gjort/kan göra i denna fråga, och även hur vi
ska följa upp detta. Jag har även varit på det event som BUR anordnade,
Science Evening, som är som en liten arbetsmarknadskväll för
biomedicinstudenter (och andra inom MF som är intresserade). Det blev
mycket lyckat och BUR ser över hur de kan organisera sig så att detta blir ett
återkommande event inom programmet.
Utöver det har jag även försökt att vara så mycket som möjligt på expen för
att kunna vara nära och behjälplig till våra aktiva och medlemmar. Det har
varit hektiska veckor med inte så mycket ledig tid, så nu ska det faktiskt bli
skönt med lite ledighet i påsk. Jag hoppas att alla i FuM också passar på att
vara lediga och äter massa gott i påsk! :)
Har ni några frågor, fråga på! :)
Madde

Sedan sist har jag pysslat med lite av varje. Utöver det som jag gör varje
månad (GUN, förmöten inför PNL, PNM och PNR, fakultetsledningen, OK
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Vice ordförande Sandra Ahlberg

Hej FuM!
Tiden går så fort, så fort och jag har fått en efterträdare! Vilken grej! Näst
sista FuM är dags och sedan förra FuM har jag främst pysslat med
planeringen inför Toddyfesten. Jag ser det som ett stort problem att intresset
är så otroligt lågt och har mått mycket dåligt över ekonomin kring denna
fest/dag. Annars har jag jobbat mycket med alkoholtillståndet på Locus, jag
har pratat med tillståndsenheten otaliga gånger och försökt reda ut en lösning.
Jag har också suttit många timmar med nästa års budget och varit på möte
med Erik som jobbar på folkuniversitetet om studiecirklar. Vi kan få in
mycket pengar om vi ser till att våra utskott registrerar sig som studiecirklar!
Jag har också varit på möte med Corbalskommittén, varit med och valt nytt
presidium för LUS, gjort årsinlämning till SESUS och tillsammans med Arvid
och de andra kårerna inblandade i FEJM ÄNTLIGEN nått ett slut på
ekonomitrasslet kring 2014 års fest.
Slutspurt nu!
Kram på er,
Sandra
Bilaga 3. Styrelserapport
Styrelsen har i skrivande stund haft tre möten sedan FuM 6. Vi har bland
annat fokuserat på budget och verksamhetsplan till nästa år, samt planerat för
årsfirande för malmölocus. Andrea har äntligen kommit tillbaka från USA
och det är vi så glada för! :)
Utöver detta har styrelsen även fortsatt med revideringen av
stadgeinstruktionerna, som nu äntligen börjar närma sig slutet.
Studenthälsoansvarig Kajsa Sandberg
Bäste fullmäktige,

Nu börjar verksamhetsåret lida mot sitt slut, det känns lite sorgligt. Sedan vi
sågs sist har jag:
- Varit på psykosocial skyddsrond för PNM.
- Skickat äskan och fått den beviljad av NJoL för översättning av stadgan,
värdegrund samt likabehandlingsplan.
- Varit på NJoL-möte.
- Representerat på Toddy.
- Skickat ut kallelse för arbetsmiljöutskottmöte.
- Förberett inför SSO-nätverksträff genom att få tag i protokoll för de senaste
fysiska skyddsronderna.
- Vikarierat som talman på FuM
- Påbörjat arbetet med fokusdagar om psykisk ohälsa.
- Haft möte med JämU
- Skrivit verksamhetsplan till nästa styrelse.
Vänliga hälsningar,
Kajsa Sandberg
PR-ansvarig
-Styrelsen försöker kämpa på med PR trots avsaknad av PR-ansvarig. Rickard,
vår PR-chef har hjälpt oss med utlysningen av posterna inför 17/18.
Informationsansvarig Andrea Ahlfont
Hej FUM!
Jag kom hem från mitt utbyte (tillika MF-uppehåll) för en dryg vecka sedan,
då det blir en ytterst kort rapport den här gången! Men jag har hunnit med
följande:
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- det gamla vanliga: protokollpill, hemsidan, facebook
- hoppat in som tillfällig sekreterare på valfum
- öppnat expen i samband med terrordådet i Stockholm
- tillsammans med styrelsen skrivit verksamhetsplanen för 2017/18
- jobbat med layout i stadgeinstruktionerna (note: det är inte latouten i
dokumentet med alla ändringar som ni kommer att se idag, kan bättre än så!!)
Vänliga hälsningar,
Andrea Ahlfont
Socialt ansvarig Julia Frostå
Hej kära FuM!
Sedan sist har jag grejat med MF-superior och Stig Radners resestipendier. Jag
har dessutom arbetat vidare med arbetet för omorganiseringen av
novischperioden och vi ska snart ha vårt tredje möte. Arbetet inför nästa
novischperiod har dessutom lite smått startats upp. Tillsammans med resen
av styrelsen har jag skrivit på nästa års verksamhetsplan.
Hoppas ni får en trevlig kväll med massa skojsiga och intressanta
diskussioner!
Julia
Utbildningsansvarig Johanna Henriksson
Ärade Fullmäktige!
Sedan senaste FUM har jag gjort följande:
●
●
●
●
●

Kontinuerligt gått igenom och svarat på utbildningsansvarigmailen
Deltagit på MF styrelsemöten
Deltagit och varit sekreterare på Corpus Medicum styrelsemöte
Haft möte med tidigare Utbildningsansvarig
Deltagit på Toddyfesten

●
●

Deltagit på valFUM
Förberett utlysningen av Magnus Blix prisfond

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.
Just nu laddar Corpus upp för tandem och SFS-FUM. Vi deltar också aktivit i
arbetet kring forum medicum och planerar hur kårlokalerna ska se ut,
spännande! Datumet för Corpus Laborans 2018 är satt till 15 februari, vilket
är en torsdag. Vem vet, det kanske blir en Ärtus Laborans nästa 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.
LUS har valt nytt presidium för 17/18. Det blev Martin Hansesn (ordförande
Samhällsvetarkåren) och Daniel Kraft (vice ordförande humanistiska och
teologiska studentkåren). Inom LUS håller vi även på att arbeta med den
remiss som skickats ut gällande tillträde till högre utbildning där regeringen
bland annat föreslår förändringar gällande högskoleprovet. Det som föreslås
är att en bara ska kunna skriva det tre gånger på tre år, att endast ⅙ ska antas
till högskolan via högskoleprovet (jämfört med ⅓ det är idag) samt att en
måste gå på trean på gymnasiet för att få skriva det första gången. Vi är precis
i början med detta arbete och jag kommer att underrätta er längst vägen.
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Vi fortsätter även arbetet med att hitta ny prorektor till Lunds Universitet.
Posten är utlyst och det är öppet för kandidater och nomineringar i dagsläget.
En annan viktig fråga som LUS jobbar med nu är att utvärdera rättighetslistan
för studenterna vid LU för att se om den behöver revideras nästa år. Om ni
vill komma med någon input gällande rättighetslistan, hör av er till Madde!

Bilaga 6. Information Forum Medicum
Forum Medicun är den byggnad som medicinska fakulteten vill bygga för att möjliggöra en
hopslagning av fakultetens verksamhet i Lund som i dagsläget är utspridd på främst två
hus, BMC och HSC.
Vi vill berätta lite om vart i tiden projektet är och vad som har hänt i projektet
den senaste tiden. Mer information kommer på plats.

Bilaga 8. Proposition: Riktlinjer Årets Mäster
Föredragande: ordförande
Riktlinjerna för Årets Mäster har utformats av styrelsen under året och har
även varit uppe i FuM för input en gång. Nu är förslaget färdigt och finns
bifogat i bilaga 8a.
Fullmäktige föreslås besluta
att fastställa riktlinjerna för Årets Mäster enligt bilaga 8a
samt
att riktlinjerna börjar gälla omgående.

Beslut:

Bilaga 9. Proposition: Aktiva for dummies
Föredragande: ordförande

Bilaga 7.Valärenden
Valberedningen känner sig underbemannade inför det kommande valet av
poster inför 17/18 och har uttryckt behov av fler ledamöter.

Styrelsen har under året arbetat med att ta fram en handbok för aktiva och
studentrepresentanter inom MF. Efter att ha varit uppe som diskussion i FuM
har förslaget omarbetats och färdigställts, se bilaga 9a

Fullmäktige föreslås besluta
att tillämpa fri nominering på sittande möte i valet av ledamöter till
valberedningen.

Fullmäktige föreslås besluta
att fastställa dokumentet “aktiva for dummies” som en officiell handbok för
aktiva och studentrepresentanter inom föreningen, enligt bilaga 9a.
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Diskussion:
Bilaga 10. Revidering av stadgan
Föredragande: ordförande
Bilaga 10a- Förslag på reviderad stadga
Fullmäktige har uttryckt en önska om att det i stadgan förtydligas när poster
inför kalenderåret ska väljas. Styrelsen vill införa detta, och i samband med
det vill vi passa på att även lägga till KirU i listan för utskott inom MF
eftersom att de inte finns med där. En ytterligare förändring som vi vill göra
är att införa en möjlighet för MF att ha en proinspektor. Vi står inför ett val
av ny inspektor och då ville vi lyfta diskussionen kring att eventuellt även välja
en proinspektor. Fördelen med att ha både en inspektor och en proinspektor
är att dessa två kan täcka upp ett bredare kompetensområde än en ensam
inspektor kan. Det kan då med fördel väljas en inspektor med bra erfarenhet
av fakulteten och universitetet, och en proinspektor med bra erfarenheter av
MF, eller vice versa. Eftersom att detta är reglerat i stadgan och det krävs två
olika fullmäktige för att förändra i stadgan så lyfter vi det redan nu, men hopp
om att vi eventuellt kan välja en proinspektor innan årsskiftet 17/18.
De föreslagna förändringarna i stadgan är:
14.1 Utskott- lägga till kirurgiska utskottet
17. Inspektor - lägga till ett stycke gällande proinspektor:
“17.6 Proinspektor Till proinspektor väljs en person som innehar

kunskap som kan komma till fördel för föreningen och är ett

komplement till inspektorns kompetens. Förövringt innehar
proinspektorn samma åligganden och rättigheter som inspektorn.”
18.4 Tid för val och valfullmäktige - lägga till stycket: “De poster som

skall väljas på kalenderår inom föreningen skall väljas på ett ordinarie
fullmäktigemöte inom de två sista veckorna i november och den första
veckan i december.”
Fullmäktige bör diskutera dessa ändringar. Vi ser dock att vi håller oss till
dessa ändringar och ej börjar se över hela stadgan då det är ett för omfattande
projekt. Om fullmäktige känner sig bekväma med förändringarna kommer det
att presenteras som en proposition på nästkommande fullmäktigemöte.
Bilaga 11. Utkast verksamhetsplan 17/18
Föredragande: ordförande
Styrelsen har träffats och arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan för
nästkommande år. Vi har gjort ett aktivt val att skala ned på
verksamhetsplanen och att endast presentera de frågor vi anser är de stora att
jobba med nästa år.
Anledningen till detta har varit en tung arbetsbörda för styrelsen de senaste
(alla?) åren och vi tror att en tunnare verksamhetsplan kan hjälpa mot detta.
Målet är att ge styrelsen mer svängrum att kunna göra egna projekt, och inte
känna sig dränkta med redan förutbestämda uppgifter.
Förslaget till verksamhetsplan för 17/18 finns bifogat i bilaga 11a.
Observera att vissa stycken eventuellt ska tas bort, beroende på hur långt vi
kommer med arbetet i år, ex stadgeinstruktionerna.
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Bilaga 12. Utkast Budget 17/18
Föredragande: vice ordförande

projekt inriktat på studenthälsa. Studenthäloansvarig är i dagsläget en väldigt
administrativ post, och detta vill vi förändra.

Vår eminenta vice ordförande har lagt fram en budget för verksamhetsåret
17/18 som fullmäktige nu har chans att komma med input till.
Medlemsavgiften ligger i nuläget på 80 kr per person och termin, och
förslaget till nästa år är beräknat på detsamma.

Se utkastet på reviderade stadgeinstruktioner i bilaga 14a. Eftersom att
tandemutskottet föreslås införas som permanent utskott i MF ligger dessas
stadgeinstruktioner även bifogade separat i bilaga 14b.

Se utkastet på sammanställning av budgeten 17/18 i bilaga 12a och en
detaljerad budget i bilaga 12b.
Bilaga 13. Åsiktsprogrammet
Föredragande: ordförande
Arbetsgruppen för revidering av åsiktsprogrammet har skrivit ett förslag till
fullmäktige. Se bilaga 13a.
Bilaga 14. Revidering av stadgeinstruktioner
Föredragande: ordförande
Styrelsen har inhämtat synpunkter från FuM gällande revideringen av
stadgeinstruktioner och har efter det gjort ytterligare förändringar. En stor
förändring som styrelsen vill lyfta är ihopslagningen av arbetsmiljöutskottet
och utbildningsutskottet till utbildnings- och studiemiljöutskottet. Vi föreslår
denna förändring dels för att det vore bra om studentrepresentanterna i
utskotten får träffas mer regelbundet och diskutera med varandra men också
dels för att möjliggöra för studenthälsoansvarig att ha tid till att driva mer

Observera att förslagen inte är korrekturlästa och att det kan förekomma
stavfel som förväntas redigeras inför beslutsfattandet.
Bilaga 15. Hedersmedlem
Föredragande: ordförande
Styrelsen har diskuterat potentiella hedersmedlemmar och kommer lämna
förslag till fullmäktige. Namnet protokollförs ej.
Bilaga 16. Toddydagen, återkoppling
Föredragande: vice ordförande
Fullmäktige uttryckte önskemål om att diskutera och följa upp den stora
toddydagen efter att den genomförts, så nu avsätter vi tid för det.
Vi bör i samma veva också diskutera Toddydagens upplägg nästkommande
år. Viktigt att poäntera är att Toddydagen nästa år sammanfaller med
påskafton. Vi har kontakt med Toddyspexarnas förman om detta i dagsläget.
Toddyspexarnas förman bjöds in till fullmäktige men kunde inte delta.
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Bilaga 17. Alkoholtillstånd, Puben
Föredragande: vice ordförande
Stiftelsestyrelsen för Locus Medicus Lundensis är inte nöjda med MFs fasta
alkoholtillstånd i källaren gällande puben på fredagar. De anser att MF
förhindrar andra parter att nyttja källaren, vilket är synd då de lagt ner mycket
pengar på renovering av densamme. Efter diskussioner med FuM,
stiftelsestyrelsen, MFs styrelse, tillståndsenheten och några från seniors har vi
arbetat fram ett förslag på hur ett nytt alkoholtillstånd skulle kunna se ut. Vi
hoppas att det går i hand med både MFs och stiftelsestyrelsens visioner för
källaren.
Locus Medicus Lundensis har stiftelsestyrelsemöte 22 maj och vi ville att
fullmäktige skulle få se förslaget som kommer läggas fram innan dess. Vill ni
ändra på någonting i förslaget?
Se bilaga 17a.
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