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Rapporter:

Bilaga 2. Presidierapport

Bilaga 1. Meddelanden

Ordförande Linnéa Sandström
Hej Kära Fullmäktige!

Ida Osbeck har valt att avsäga sig sin plats i Fullmäktige 17/18.
Linnéa Sandström har valt att avsäga sig sin plats i Fullmäktige 17/18.
Anton Werin har valt att avsäga sig sin plats i Fullmäktige 17/18 samt i
valberedningen 16/17.
Egil Borg Bromée har valt att avsäga sig sin plats i valberedningen 16/17.
Petter Borgström har valt att avsäga sig sin post som sexmästare för kalenderåret
2017 samt sin plats i valberedningen 16/17.
Isabella Aflaki har valt att avsäga sig sin post som högtidsmarskalk för
läkarprogrammet 17/18.
Styrelsen har utsett Linnéa Sandström till studentrepresentant i IKVM:s
valberedning.
Styrelsen har beslutat att köpa in en ny skrivare till expen eftersom den nuvarande
inte fungerar som den ska längre och eftersom styrelsen bedömer att det samlade
utskriftsbehovet i MF är större än vad vår utskriftspott på BMCs stora skrivare
tillåter.

Så kul det känns att vara igång på riktigt nu! Sedan jag klev på min post har jag
jobbat med att sätta mig in i uppdraget och planera inför året. Jag har deltagit i en
del kurser för heltidare, LUS presidieutbildning för framtiden, studentprästernas
krishanteringskurs och C-cert utbildningen. Vi har startat upp arbetet inom LUS
med ordförandekollegium, förmöten med studentrepresentanter i olika organ och
nätverk för studentrepresentanter på kårerna som jobbar med likartade frågor.
Även på fakulteten har arbetet kommit igång i GUN, fakultetsledning och
ALF-grupper. Jag har även varit med på en diplomeringsceremoni för
internationella studenter och Egil och jag har varit hos alla våra program och
presenterat MF för de nya studenterna och delat ut tygkassar.
Styrelsen har haft två styrelsemöten än så länge och har även suttit en hel helgoch
konkretiserat verksamhetsplan. Vi har även deltagit på sångboken, studiesociala
eftermiddagen och partus samt tillsammans med MIFFOS ordnat ÖL-dagen. När
vi ses har vi även hunnit vara med på MIFFOS kick-offhelg.
Något som tagit upp mycket av min tid är planeringen av Medfaks förfest till LUs
stora 350-årsfest. Nu när det är möte har festen hunnit vara och förhoppningsvis
var det en succé.
Det var nog de stora grejerna,
Tack för mig!
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Vice ordförande Egil Borg Bromée
Hej käraste fullmäktige! Vad kul att vi äntligen är igång!

●
●

Jag har precis som Linnea jobbat på mer eller mindre som en tok sen början av
Augusti. Förutom allt förberedande arbete innan terminens början har jag spenderat
merparten av dessa två första intensiva veckor till att hantera administrationen runt
novischperioden, där jag sköter alla betalningar, tillstånd och listor till de diverse
festerna. Detta har tagit mycket tid och jag har inte kunnat vara så aktiv i mina andra
vice-uppgifter, varför jag känner mig lite efter, men jag hoppas vara ikapp efter denna
vecka när allt kunnat landa.

●

Ekonomiskt verkar perioden ha gått bra, men en smärre katastrof inträffade på
sketchafton när konfetti färgade av sig på lokalen, så en saftig faktura från LU-bygg
väntar. Vi får se hur det går med det!
Jag har varit på ett corbalsmöte och sökt alla tillstånd till festen, så nu är det i rullning.
Tröjorna jag beställde tidigare i somras är snart här, så lagom till detta FUM har de
nog kommit. Jag har varit på möten med terminsräkningsföreningen och
beredningsgrppen för Studentlund, där jag representerar oss. Vidare har jag deltagit i
gemensamma presidie- och styrelseaktiviteter, såsom att representera på sketchafton,
sångboken, partus, hälsningsgille, studiesociala, samt ÖL-dagen såklart.
Det finns säkert en del jag har glömt här, men detta är nog de stora puckarna. Det är
bara att fråga om ni undrar något.

Bilaga 3. Styrelserapport
Studenthälsoansvarig Josefine Andreasson
Bäste Fullmäktige,
Äntligen är det dags för terminens första FUM, kul! Sedan jag gick på min post
har jag:
● Konkretiserat verksamhetsplanen tillsammans med styrelsen,
● Representerat MF på SAF,
● Hjälpt till under Hälsningsgillet,

Representerat på ÖL-dagen,
Planerat studentrepresentantutbildningen tillsammans med
utbildningsansvarig,
Planerat utbildnings- och studiemiljöutskottets första möte (!!)
tillsammans med utbildningsansvarig.

PR-ansvarig Rickard Hammarstrand
Arbete med strukturering av FB-sidan har börjat. Initial skanning av olika utskotts
FB-grupper har gjorts, som en del i planen att göra det så kallade organisationsträdet
med ursprung från MF-sidan. På ÖL-dag informerades närvarande utskott om det
nya FB-schemats struktur med kommentatorsfunktion för att boka tid, 1 v deadline
och möjlighet för utskotten att be och hjälp med proof-reading, affischering etc.
FB-schemat är avsett att delas med alla utskotts mejl inom kort. Är mitt i kampanjen
för att få ut eventet CorpusCampen, som lanseras för första gången inom Corpus
Medicum.
En mer nyanserad rapport är att vänta tills nästa FUM då verksamheten har kommit
igång ordentligt.

Infosekreterare Sofia Christiansson
Hej FUM!
Kul att verksamhetsåret äntligen är igång! Mycket av mitt arbete har än så länge
gått ut på att lära mig hur allt fungerar(hemsidan, programmet för infomailen,
protokoll), läsa på om vad tidigare infosekrererare har gjort och att planera upp
samarbetet mellan info och PR. På ÖL-dagen höll vi tillsammans en presentation
för alla aktiva om vem som ansvarar för vad. Jag har haft en hel del fix med att
uppdatera främst hemsidan men även Facebook och Instagram. När ni läser detta
har vi haft våra två första styrelsemöten så en del tid har gått åt till att förbereda
och skriva protokoll. Styrelsen har även träffats och konkretiserat
verksamhetsplanen tillsammans. Sist men inte minst har vi varit på både
Sångboken och Partus.
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Socialt ansvarig Björn Elmberg
Kära FUM!
Sedan cirka mitten av augusti har jag bläddrat igenom tidigare
överlämningsbrev, gått igenom kalenderåret som socialt ansvarig och haft möte
med Julia. Angående sådant som inte bara angår mig själv har jag sett till så att
alkoholföreläsningen för faddrarna och befälen skedde, reviderat
novischutvärderingen, varit på fyra möten om CorpusCampen (som jag gick till
val på att genomföra), mailat alla sociala utskott och bett dem boka in
uppstartsmöten med mig, och genomfört den studiesociala eftermiddagen på
Locus Medicus tillsammans med presidiet och massa utskott.
Därtill har jag varit på hälsningsgillet på AF-borgen, ÖL-dagen, Partus och jobbat
på slaget om samvetet (med tillhörande möte innan) med samhällsvetarkåren
för att få en uppfattning om hur det är att arrangera ett så pass stort evenemang.
Utbildningsansvarig Tiia-Marie Sundberg
Bästa Fullmäktige!
Sedan senaste FUM har jag gjort följande:
● Satt mig in i e-post och drive för utbildningsansvarig
● Deltagit på MFs styrelsemöte (24.8, 11.9)
● Gått igenom och konkretiserat punkterna till verksamhetsplanen som rör
utbildningsbevakning
● Gratulerat Mäster 2017
● Deltagit på AMEE i Helsingfors (26.8-30.8)
● Planerat det nya Utbildningbevaknings- och studiemiljöutskottet (USU) med
studenthälsoansvarig
● Planerat Studentrepresentantutbildningen med studenthälsoansvarig
(20.9,12.9)
● Planerat Kursombudsutbildningen
● Jobbat på att påminna om Magnus Blix prisfond genom olika kanaler
● Varit i kontakt med U-råden samt studentrepresentanter för MF
● Deltagit på ÖL-dagen och Partus

Bilaga 4. Rapport Corpus Medicum
Corpus Medicum är det samarbete mellan sektionerna MF, VÅVS och SSGI som formellt
utgör kår vid Medicinska fakulteten.
Corpus ska ha sitt första styrelsemöte denna vecka. MF är sammankallande och vi
ska bland annat diskutera HST fördelningen och karnevalen.
Corpus har i uppdrag just nu att hitta en kandidat som ska sitta som
Corpusrepresentant i LUS-valberedning. Om du är vill veta mer om detta, maila
ordf@mfskane.se
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 fredag är det ordförandekollegium där alla som jobbar med
utbildningsbevkaning centralt på univeristet sitter och diskuterar
utbildningspolitik och beslutarvad LUS ska tycka och göra i utbildningspolitiska
frågor. Jag, Linnéa, sitter med för Corpus räkning. Hittills har vi svarat på ett
gäng remisser, bl.a. om en specialiseringsutbildning för kuratorer för att jobba
inom hälso- och sjukvård och om brett deltagande i högskolan. Vi har även
diskuterat en ny upplaga av studentbarometern och ett informationsutskick som
ska gå ut till alla nyantagna studenter vi Lunds universitet. Vi har också jobbat
med att konkretisera LUS verksamhetsplan.
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Beslut:
Bilaga 6. Stadfästanden

På sista styrelsemötet i våras valdes Cecilia Skoug till suppleant i
lärarförslagsnämnden (LFN), se bilaga 6a, protokollet från STYM19, bilaga 3. Då
detta val egentligen ska förrättas av FUM är det nu uppe i FUM för stadfästning.
Styrelsen föreslår fullmäktige besluta
att stadfästa valet av Cecilia Skoug till suppleant i lärarförslagsnämnden
verksamhetsåret 17/18.
Inför dagens fyllnadsval behövdes en valberedning, men då sittande valberedning
utstått visst manfall valde styrelsen att tillförordna tre nya ledamöter i valberedningen
för den kvarvarande delen av mandatperioden (t.o.m. 30/9 2017), se bilaga 6b,
protokollet från STYM1, bilaga 6.
Styrelsen föreslår fullmäktige besluta
att stadfästa beslutet om att tillförordna Madeleine Lehander, Agnes Lindgren och
Isac Zia som tillfälliga ledamöter i valberedningen till mandatperiodens slut.

Bilaga 7. Valärenden

Bilaga 7a. Valberedningens protokoll
Bilaga 7b. Valberedningens nomineringar
Bilaga 7c. Motkandidaturer kommer som sen bilaga
Bilaga 7d. Vakanta poster
För närvarande är följande poster vakanta:
FUM-sekreterare (o+s)
Ordförande BUR
Sexmästare (2)
Högtidsmarskalk läkarprogrammet
Högtidsmarskalk logopedi/audiologi-utbildningen
Arbetsmarknadsdagsutskottsordförande (1)
Malmö Locus utskottet - Malmömästare (2)
Arkivarie
Seniorskollegieledamot (1)

Valberedningens ordförande
Valberedningsledamot (4o)
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 (s)
Styrelsen för ILL (o+s)
Styrlelsen för translationell medicin (o+s)
PNM-ledamot (personlig suppleant biomedkandidat)
PNM-ledamot (personlig suppleant biomedmaster)
PNM-ledamot 3 MPH
PNM-ledamot (personlig suppleant MPH)
Examinationskommittén PNM (3o)
Internationella kommittén PNM ledamot 2 (o)
PNR-ledamot (personlig suppleant Log)
PNR-ledamot (personlig suppleant Aud)
Internationella kommittén PNR (aud o+s)
Studiesociala kommittén PNR (log o)
Studiesociala kommittén PNR (aud o)
Examinationskommittén PNR (log o)
Ledningsgruppen PNR (log 2o)
Ledningsgruppen PNR (aud 2o)
Huntingtoncentrum (samarbete med MDR)
Neuronanocentrum (samarbete med MDR)
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.
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Bilaga 8. Val av valberedning
Ur Medicinska Föreningens stadga:
”10.1 Mandatperiod
Valberedningen utses för perioden 1/10 - 30/9.
10.2 Sammansättning
Valberedningen består av ordförande och minst fyra ledamöter. Alla utbildningar,
vars studenter ingår i sektionen, äger rätt att finnas representerade. Presidial eller
styrelseledamot får inte vara ledamot av eller ordförande i valberedningen
Valberedningen väljs på fri nominering på det första fullmäktigesammanträdet för
höstterminen.
10.3 Åligganden
Valärende skall förberedas av sektionens valberedning.
Det åligger valberedningen att lämna förslag till fullmäktige på:
- styrelse,
- utskottsordföranden,
- fullmäktiges mötesordförande, vice mötesordförande, sekreterare, vice
sekreterare,
- inspektor,
- revisorer,
- sektionens externt förtroendevalda samt
- övriga valärenden vid behov.”
Fullmäktige föreslås besluta
att tillämpa fri nominering till valberedningen för att fylla resterande platser i
valberedningen

Bilaga 9. 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.
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Bilaga 10. Datum för fullmäktiges sammanträden HT17

Bilaga 12. Konkretiserad verksamhetsplan för verksamhetsåret
2017/2018

Diskussion på fullmäktige under föregående verksamhetsår tydde på att både
valberedningen och fullmäktige önskade effektivisera valen under hösten genom att
hålla ett extra FUM för alla de poster som ska väljas på kalenderår istället för att dela
upp dem på FUM 3 och FUM 4. Styrelsen föreslår att årets fullmäktige testar och
utvärderar att ha ett extra FUM-sammanträde i slutet av november för alla val av
poster som tillsätts på kalenderår.

Styrelsen har konkretiserat verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2017/18. Se
bilaga 12a.

Förslag på mötestider för Fullmäktige hösten 2017:
FUM2: 10/10 kl 17.00
FUM3: 1/11 kl 17.00
FUM4: 22/11 kl 17.00
FUM5: 11/12 kl 17.00
FUM6: 23/1 kl 17.00

Bilaga 13. Proposition: Revidering av stadgan, andra läsningen

Föredragande: Ordförande Linnéa

Styrelsen föreslår fullmäktige besluta
att fastställa ovanstående mötestider för hösten 2017

Bilaga 11. Stadfästande av HST-fördelning inom Corpus

Föredragande: Vice Ordförande Egil
Presentation av HST-fördelningen som är en schablon på hur många medlemmar
varje sektion i Corpus Medicum har. Denna baseras på föregående års siffror av
antal helårsstuderande på de olika programmen, och används vid uträkning av
hur man fördelar kårstödet som inkommer till Corpus Medicums bankkonto.
Detta är något man gör i början av varje verksamhetsår så att varje sektion inom
Corpus får rätt mängd pengar. Se bilaga 11a.

Fullmäktige föreslås besluta
att godkänna Konkretiserad verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017/2018
enligt bilaga.
Föredragande: Ordförande Linnéa

Ur Medicinska Föreningens stadga:
“20.3 Ändring av stadgar Med undantag angivna i § 20.4 ändras dessa stadgar
genom två likalydande beslut av fullmäktige. Mellan dessa skall ordinarie val till
fullmäktige ha ägt rum.
20.4
Redaktionella ändringar Fullmäktige kan genom ett beslut ändra
numrering och göra andra redaktionella ändringar.”
Under förra året beslutade fullmäktige att lägga in KirU i stadgan eftersom det sedan
flera år är ett permanent utskott samt stryka arbetsmiljöutskottet till förmån för
utbildnings- och studiemiljöutskottet. Fullmäktige ville även lägga till möjlighet till
proinspektor för Medicinska Föreningen. Stadgan skickades även till ett
översättningsföretag för att översättas till engelska, översättarna upptäckte då
hänvisningsfel i stadgan som åtgärdades. Ovanstående revideringar av stadgan
godkändes i första läsningen av fullmäktige 16/17, men för att revidera stadgan krävs
att revideringarna godkänns i två olika fullmäktige.
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Följande förändringar föreslås göras i MFs stadga:
14.1 Utskott- lägga till kirurgiska utskottet, KirU, samt att stryka arbetsmiljöutskottet
till förmån för utbildnings- och studiemiljöutskottet
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.”
samt att ändra på alla ställen som inspektor nämns i stadgan till inspektorer för att
inkludera proinspektorn.
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.”
Den reviderade stadgan finns bifogad i bilaga 13a.

karnevalsutskott samt tillsätter två karnevalsamiraler, se bilaga 14a. Det är dock
några saker som styrelsen önskar att fullmäktige diskuterar och tar ställning till.
●
●
●

Hur ser vi på att genomföra karnevalen som MF respektive som
Corpus?
Vill fullmäktige att karnevalsutskottet bollar sina idéer med styrelsen
innan de skickas in som bidrag till tävlingarna?
Vill fullmäktige påverka vilken tävling karnevalsutskottet bör satsa på
eller ge dem fria händer?

Fullmäktige föreslås besluta
att godkänna propositionen gällande införandet av ett karnevalsutskott enligt
bilaga 14a.

Diskussion:
Bilaga 13. Åsiktsprogrammet
Föredragande: Ordförande Linnéa

Fullmäktige föreslås besluta
att fastslå den nya versionen av Medicinska Föreningens stadga i andra läsningen
enligt bilaga 13a.

Enligt verksamhetsplanen som ålagts för verksamhetsåret 2017/18 ska arbetet
med att revidera åsiktsprogrammet fortskrida. I verksamhetsplanen står följande:

Bilaga 14. Proposition: Karnevalsutskottet

“Målet för verksamhetsåret 2016/17 är att fortsätta arbetet med att revidera
föreningens åsiktsprogram”.

I år är det var fjärde år och det betyder att det är dags för karneval! Styrelsen
tycker att MF, som en av karnevalens huvudmän, bör delta i karnevalen på något
sätt och för det krävs lite planering och någon eller några ansvariga för detta.
Tiden är lite knapp, för att delta måste vi skicka in vårt/våra tävlingsbidrag till
karnevalskommittén i november. Det betyder att vi behöver välja de ansvariga
snarast så att deras kreativitet kan börja flöda och de hinner skicka in ett bidrag.
Styrelsen har diskuterat frågan och föreslår att fullmäktige instiftar ett tillfälligt

Under förra året påbörjades detta arbete genom att en arbetsgrupp under FUM
satte ihop ett åsiktsprogram kring fyra ämnen som antogs av FUM 16/17.
Arbetsgruppen och FUM 16/17 skickade även med områden som ansågs
prioriterade att fylla på åsiktsprogrammet med. Tanken är att varje år fylla på
åsiktsprogrammet med fyra till fem ämnesområden samt gå igenom och revidera
de åsikter som antogs för tre år sedan för att se till att åsiktsprogrammet blir ett
levande dokument som är av nytta för våra medlemmar, aktiva och
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studentrepresentanter. Det gamla åsiktsprogrammet gäller för de ämnesområden
som inte behandlas av det nya åsiktsprogrammet.
Styrelsen har diskuterat tillvägagångssätt för detta årets arbete, och föreslår
samma tillvägagångssätt som förra året då det av arbetsgruppen upplevdes
fungera bra. Styrelsen har även diskuterat vilka ämnesområden som känns extra
aktuella att ta fram ett åsiktsprogram kring. Dessa är obligatoriska moment,
digital examination/e-lärande, studenthälsa och resursfördelning.
Vill fullmäktige tillsätta en arbetsgrupp igen? Vilka vill i så fall vara med i
arbetsgruppen? Vilka områden vill fullmäktige att en eventuell arbetsgrupp
behandlar i år?
Det nya åsiktsprogrammet finns bifogat som bilaga 15a. Det gamla
åsiktsprogrammet finns bifogat som bilaga 15b.

9

