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Rapporter:
Bilaga 1. Meddelanden
Inga meddelanden.

Bilaga 2. Presidierapport
Ordförande Linnéa Sandström
Hej kära FUM!
Nu är vi verkligen igång på riktigt och det känns jättekul!
Sedan sist har vi haft två styrelsemöten och diskuterat hur vi ska gå vidare
med arbetet nu när verksamhetsplanen är konkretiserad och fastställd. Vi har
börjat kolla på vilka lathundar som redan finns och vad som kanske skulle
behöva läggas till. Vi har börjat fundera kring en liten uppdatering av vår
krishanteringsplan efter de erfarenheter vi tyvärr samlade på oss i våras. Vi
har tagit tag i arbetet med vår fokusdag om psykisk ohälsa igen och jag har
haft möte med vår kontaktperson på studenthälsan.
Vi har startat kampanjen för att samla in idéer om MFs karnevalsbidrag och
håller på att planera en info- och taggkväll om karnevalen som vi hoppas ska
kunna äga rum i mitten av oktober.
Vi har haft vår första expeditionstid i Malmö och fick många besökare vilket
var superkul! Framöver kommer vi nog sitta i Lunchrummet på CRC istället
för på locus för nå ut till till fler.
Jag har varit på möte med Regiondirektören Alf Jönsson för att belysa vikten
av handledarskap och hur regionen kan visa detta strukturellt genom att göra
handledarskap till en formell merit och genom att tillhandahålla kvalitativa
handledarskapskurser.

Jag har jobbat mycket med förändringar som håller på att ske rörande
audiologimagistern för att det ska bli så bra som möjligt för studenterna. Jag
har även jobbat mycket med Lundakarnevalens förhandlingar med AF
angående medlemskrav och hyror.
Jag har även varit på LUS ting där vi bl.a. klubbade igenom LUS
konkretiserade verksamhetsplan och ett nytt reglemente för LUS
valberedning och på möte med alla programdirektörer på Medfak.
När FUM äger rum har jag även hunnit medverka på läkarprogrammets
nationella grundutbildningsmöte, där vi i MF höll eftersits på Malmö Locus
mha av våra fantastiska pubmästare, på årets professorsinstallation, ett
fakultetsledningsmöte och läkarprogrammets psykosociala skyddsrond.
Det var allt för mig!
Vice ordförande Egil Borg Bromée
Sen senaste FUM har jag:
●

●
●
●

Hållit på med den löpande bokföringen och ekonomiska
administrationen, som är en stor puck, särskilt nu när alla
verksamheter är igång. Men det är kul och jag känner mig i kontroll.
Alla nollekvitton är gjorda, so there's that. Det är mycket rutin att
komma in i, och då vi har nästan lika mycket verksamhet som en
liten nation är det en hel del att hinna med utöver resten av arbetet.
Varit behjälplig med diverse frågor från utskotten och medlemmar.
Haft möte med Corpus Laborans-gruppen som nu är igång, kul! Det
blir en grym arbetsmarknadsdag.
Haft möte med en ambassadör från lapoint om planer för en
eventuell första MF-surfresa i sommar!
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●
●
●
●

Förberett och genomfört biljettsläpp för skidresan och corbalen och
allt vad det innebär
Deltagit som vanlig fadder på Corpusdagen, wow säger jag bara!
Fortsatt att jobba på hur vi kan genomföra Toddyfesten på bästa sett
under de premisser som råder.
Öppnat försäljningen av namnskyltar och stetoskop.

Bilaga 3. Styrelserapport
Studenthälsoansvarig Josefine Andreasson
Bäste Fullmäktige,
Sedan senaste FUM har jag:
● Tillsammans med Tiia haft det första mötet med utbildnings- och
studiemiljöutskottet för terminen,
● Varit på möte med ordförande Linnea för att diskutera och planera
fokusdag kring psykisk (o)hälsa,
● Deltagit på JämU-möte,
● Deltagit på Studentombudets föreläsning om Rättighetslistan,
● Deltagit på StorBUR,
● Sammanställt och översatt testamenten från tidigare SSOer från olika
utbildningar för att stötta MPHs SSO i sitt arbete (MPH har tidigare
inte haft egna SSOer).
PR-ansvarig Rickard Hammarstrand
Jobbat med CorpusCampen som inträffade lör 30/9. Blev succé. Vid sidan
om har kontinuerlig aktivitet med affischering och fb-schema pågått. Iom att
CC är över finns nu mer tid för nya projekt, där främst spons och
profiluppfräschning är de mest aktuella.

Infosekreterare Sofia Christiansson
Hej FUM!
Jag har sedan sist haft det vanliga arbetet med att uppdatera Instagram,
uppdatera hemsidan och skrivit ett par protokoll. Utskotten har börjat
engagera sig och komma med förslag till uppdatering av sin utskottssida på
hemsidan vilket är jätteroligt! Jag har dessutom hjälpt högtidsmarskalken att få
ut Corbalsanmodan till alla corpusmedlemmar och fått lära mig programmet
för nyhetsbreven på riktigt. Sen förra FUM har jag haft en del jobb med att
både marknadsföra utlysningen av karnevalsamiraler och göra ett formulär där
alla medlemmar kan skicka in sina idéer till karnevalen. Jag har även skickat ut
en utvärdering av ÖL-dagen till alla aktiva och lite långsamt börjat lägga ut
årets styrelsepresentationer.
Socialt ansvarig Björn Elmberg
Hej kära FUM!
Sedan förra mötet har jag genomfört corpuscampen, vilket tagit otroligt
mycket tid och energi att planera och genomföra. Dagen i sig blev en succé,
men det kommer vi nog prata mer om i ett senare skede. Jag har även
påbörjat och nästan slutfört novischutvärderingen, samt bokat möte med
novischförmännen, presidiet och generalerna.
Därtill har jag börjat planera utlysningen av Stig Radners resestipendie med
utbildningsansvarige Tiia. Jag har även haft uppstartsmöte med KulU, som är
det första utskottet vilket nappat på mitt mötesbete. De har höga ambitioner
för verksamhetsåret, och det mesta verkar genomförbart. Allra sist har jag ju
såklart varit på alla styrelsemötena och svarat på ett till synes oändligt antal
mail.
Allt gott
Björn Elmberg, socialt ansvarig

/Rickard
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Utbildningsansvarig Tiia-Marie Sundberg
Ärade Fullmäktige!
Sedan senaste FUM har jag gjort följande:
● Kontinuerligt gått igenom och svarat på utbildningsansvarigmejlen
● Haft möte med Studenthälsoansvarig angående
Studentrepresentantutbildningen
● Haft möte med studenthälso- och JämU-ansvarig angående
verksamhetsberättelse
● Genomfört studentrepresentantutbildningen tillsammans med
studenthälsoansvarig
● Hållit i det första mötet för utbildnings- och studiemiljöutskottet (USU)
● Representerat studenterna på Läkarprogrammets Kick-off
● Deltagit i det nationella mötet för läkarprogram
● Haft möte med MFs ordförande och MUR-ordförande kring remissarbete
● Deltagit i JämU-möte tillsammans JämU-ansvariga och U-rådsordförande
● Haft möte med socialt ansvarig kring utlysning av Stig Radners
resestipendium
● Planerat kursombudsutbildningen samt genomfört en
kursombudsutbildning
● Deltagit på styrelsemöten för MF
Med vänliga hälsningar
Tiia-Marie Sundberg
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 sitt första styrelsemöte och diskuterade bland
verksamhetsplanen, HST-fördelningen, Karnevalen, Corpuscampen och
Corpus Laborans.

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.

LUS har haft sitt första ting där reglemente för LUS valberedning, riktlinjer
för LUS pedagogiska pris och LUS konkretiserade verksamhetsplan
klubbades.
På ordförandekollegiet har vi bl.a. diskuterat remissvar på en
kvalitetssäkringsremiss och en remiss om antagningsregeler. Vi har diskuterat
vad vi tycker studenter tycker att univeristetsstyrelsen ska diskutera under
året, regeringens budgetproposition och hur universitetet ska fördela de extra
medel som den medförde. Vi har också diskuterat universitetes nya
informationssäkerhetspolicy och omvärldsanalys.
Bilaga 6. Rapport Studentlund
Studentlund är ett samarbetsavtal mellan de flesta av Lunds nationer, kårer samt
Akademiska Föreningen.

Egil har varit på möte i både beredningsgruppen och Stormöte. En sak som
diskuterades var en marknadsundersökning Studentlund gjort om vad folk
tänker om Studentlund. Något man ser här som kanske inte överraskar är att
kårerna är dåliga på att ta hand om bytisar, nationerna tycker folk är lättast att
engagera sig i, och AF är det få som vet vad de gör. Vi diskuterade hur man
kan utveckla undersökningen i framtiden så fler svarar samt hur Studentlund
kan förbättras.
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Bilaga 7. Ekonomisk rapport
Ekonomin ser god ut, men har inte fått den beryktade fakturan från
uppstädningen av hörsalen än. Arbetet utfördes i fredags, så den bör komma
snart. Spännande! Novischverksamheten ser ut att ha gått runt väldigt bra i
övrigt, och programmen verkar ha hållit sina budgetar mycket bra utefter de
kvitton jag fått. Puben har sålt jättebra med en succéstart på terminen och
ärtan + brunchen sköter sig fint. Det jag gått back på är tröjbeställningarna,
då vi köpte pikéer i herr samt dammodell till aktiva blev kostnaden för trycket
hög (de fick göra ny uppsättning per modell), vilket i kombination med att i
princip alla tröjor såldes under rean ledde till att vi nog gått lite back på
affären. Dock kommer vi förmodligen kunna tjäna ihop på detta vid nästa
beställning, då vi nu har nått ut och kommer sälja till fullpris. Har ni några
andra funderingar är det bara att säga till.

Vad vill ni ska stå i de ekonomiska rapporterna i framtiden?

Beslut:
Bilaga 8. Stadfästanden

I våras tog fullmäktige beslut per capsulam om att vakantsätta posten som
inspektor för MF. Underlag bifogas i bilaga 8a.
Fullmäktige föreslås besluta
att stadfästa beslutet om att vakantsätta posten som Inspektor för medicinska
föreningen

Bilaga 9. Valärenden

Bilaga 9a. Valberedningens protokoll
Bilaga 9b. Valberedningens nomineringar
Bilaga 9c. Motkandidaturer kommer som sen bilaga

För närvarande är följande poster vakanta:

Högtidsmarskalk logopedi/audiologi-utbildningen
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)
PNR-ledamot (personlig suppleant Aud)
Internationella kommittén PNR (aud s)
Studiesociala kommittén PNR (log o)
Examinationskommittén PNR (log o)
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.

Bilaga 9d. Vakanta poster
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Bilaga 10. 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 11. 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 12. Åsiktsprogrammet

Bilaga 14. Toddyfesten
Föredragande: Vice ordförande Egil

På förra FUM diskuterade vi att vi ville tillsätta en arbetsgrupp för att fortsätta arbetet
med revideringen av åsiktsprogrammet. Nu bör fullmäktige välja en grupp och fyra
områden som vi ska jobba med under året. Förslag på områden finns i det nya
åsiktsprogrammet som bifogas som bilaga 12a.
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.

I vår blir det ingen vanlig Toddyfest, då pga påskens placering och automatiska
bokningar i borgen blir Toddyspexet av med sin föreställningslördag. Detta skapar ett
antal problem men också några möjligheter. Förra året slogs det fast att vi ska
revidera Toddyfesten, då den har varit problematisk i åtminstone 15 år utan några
förändringar. Såväl Toddyspexet som MF är inte nöjda med upplägget. Våra
medlemmar som inte har en direkt koppling till Toddydagen ser inte lockelsen i
festen och att ha alkoholtillståndet i samma lokal som spexet sätter upp är inte bara
olagligt utan också djupt stressande och problematiskt för såväl sexmästare som
Toddyförman. I år kommer Toddydagen att infalla den 24e mars, samtidigt som
Lunds nations bal.

Föredragande: Ordförande Linnéa

Fullmäktige föreslås besluta
att  tillsätta en arbetsgrupp för att revidera Medicinska föreningens åsiktsprogram
samt tillämpa fri nominering för att välja denna.
att välja ut 4 lämpliga områden att ta fram åsikter kring

Diskussion:
Bilaga 13. Novischutvärdering
Föredragande: Socialt ansvarig Björn

Utvärderingen av novischperioden har sammanställts och presenteras i Bilaga 13a.
Presidiet och socialt ansvarig har när FUM hålls haft möte med generaler och
novischförmän, samt enskilda möten med vissa berörda parter. Styrelsen känner ett
stort behov av att diskutera utvärderingen med FUM och hur vi ska arbeta vidare i
fortsättningen för att undvika de problem som uppstod nu. Ett förslag från styrelsen
är att inför nästa novischperiod ha reviderat avtalen som alla faddrar, befäl och
generaler skriver på.

Vi har ett avtal med Toddyspexet som skrevs 2004 som bestämde hur vårat
samarbete ska se ut. Det har funkat, men om vi ska reformera festens upplägg måste
också detta avtal skrivas om i grunden, då det är anpassat efter hur Toddyfesten sett
ut historiskt. I år är det uteslutet att genomföra denna reformation, då de vanliga
förhållandena inte gäller med spexets föreställning och borgbokningar. Därför måste
2018 års toddyfest bli en övergångsfest, som sker på helt egna och nya
förutsättningar. Eftersom det inte finns någon möjlighet för att Spexet och MF ska
dela sittning som vi brukar (inga lediga lokaler är tillräckligt stora), kommer vi behöva
dela upp oss. Eftersläppet kommer antagligen ske på Finnfesten och vi kommer ha
sittningen i antingen källarsalen eller pelarsalen i universitetshuset.
Hur festen kommer se ut 2019 är ett spännande projekt vi måste börja med under
detta verksamhetsår, med avtalsförhandling mm. Till årets fest handlar det bara om
att hitta en tillfällig lösning som funkar denna gången.
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