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Bilaga 1. Mötesordning

Följande mötesordning föreslås.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Valberedningen presenterar sin nominering till posten i fråga.
Medicinska Föreningens ordförande läser upp namnen på eventuella
inkomna motkandidater.
Alla kandidater till posten lämnar rummet.
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 20 minuter för presidium respektive högst 15 minuter för
resterande styrelseposter.
Diskussion om kandidaterna. Efter 15 minuter dras streck i debatten om
ingen yrkar på förlängd diskussion.
Önskar någon ledamot av fullmäktige vakantsätta och återremittera
posten till valberedningen trots kandidat(er) ska detta yrkas på.
Val sker genom acklamation (om ett alternativ) eller sluten votering (om
flera alternativ).

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
1

val.

Fullmäktiges sekreterare (ordinarie):

Fullmäktige föreslås besluta
att fastslå ovanstående mötesordning för valfullmäktige 1.

Valberedningens förslag: vakantsättning

Bilaga 2. Val av fullmäktiges funktionärsposter
På Val.FUM 1 brukar vanligtvis talman och sekreterare för FUM nästkommande
verksamhetsår väljas. Tyvärr blev det fel i utlysningen så dessa poster utlystes
aldrig. Därför föreslås det att vakantsätta talman och sekreterare till fullmäktige
17/18 tillsvidare och utlysa dessa poster till Val.FUM 2 och välja personer till
posterna då.
För att någon ska leda dagens möte och skriva protokoll föreslås det att välja en
temporär talman och en temporär sekreterare till dagens möte. Förslagsvis
tillämpas fri nominering på sittande möte till de tillfälliga posterna.
Fullmäktiges talman (ordinarie):

Valberedningen föreslår fullmäktige
att vakantsätta och återremittera posten till valberedningen.
Motkandidaturer: inga motkandidaturer har inkommit.

Fullmäktiges sekreterare (suppleant):
Valberedningens förslag: vakantsättning.

Valberedningen föreslår fullmäktige
att vakantsätta och återremittera posten till valberedningen.
Motkandidaturer: inga motkandidaturer har inkommit.

Valberedningen föreslår fullmäktige
att vakantsätta och återremittera posten till valberedningen
Motkandidaturer: Inga motkandidaturer har inkommit

Fullmäktiges talman (suppleant):
Valberedningens förslag: vakantsättning.

Valberedningen föreslår fullmäktige
att vakantsätta och återremittera posten till valberedningen.
Motkandidaturer: inga motkandidaturer har inkommit.
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Bilaga 3. Val av Medicinska Föreningens styrelse
Se bilaga 3.a Valberedningens protokoll, för nomineringar från valberedningen.
Se bilaga 3b. Motkandidaturer
Ordförande:
Valberedningens förslag: Anton Werin
Till Medicinska Föreningens ordförandepost 2017/2018 har valberedningen
beslutat att nominera Anton Werin.
Antons engagemang i föreningen inleddes med gles skäggväxt som
novischgeneral, och fortgick med poster som novischförman och FUM-ledamot.
Han nämner sitt arbete som novischförman som något av det bästa han gjort,
vilket speglas i den mängd av positiv feedback som mottogs från alla håll, både
under och efter novischperioden. Föga förvånande ligger därför
novischperioderna Anton varmt om hjärtat, och han är både insatt och engagerad
i den diskuterade omorganisationen av nollningen som, om det blir aktuellt,
troligen kommer ta upp mycket av nästa års styrelsearbete.
Som FUM-ledamot har han kombinerat en eftertänksamhet med ett starkt driv
och har aldrig varit rädd för att stå upp för sina åsikter, vilka enligt honom själv
överensstämmer med Värdegrunden (med stort V). Valberedningen anser att
denna starka personliga integritet skulle passa utmärkt i den kopiösa mängd
oklara styrelse- och nämndmöten som presidiet, enligt egen utsago, ägnar sig åt i
representations-syfte. Visserligen saknar Anton substantiell erfarenhet av
utbildningsbevakning, men vi i valberedningen är övertygade om att detta är
något som han enkelt kan greppa eftersom ett tydligt intresse finns.
Antons starkaste egenskap är att få alla att känna sig välkomna, vilket är
essentiellt både inom föreningen i sin helhet samt internt för våra slitsamma
aktiva. Eftersom han vill offra ett helt år av sitt liv på MFs altare är det tydligt att
Anton brinner starkt för föreningen, och valberedningen anser att han har
erfarenheten, viljan och energin nödvändig för att fortsätta göra MF till en
förening som är rolig för alla att engagera sig i.

Valberedningen föreslår fullmäktige
att välja Anton Werin till ordförande för verksamhetsåret 2017/18.
Motkandidaturer: en motkandidatur har inkommit (se separat bilaga)
Vice ordförande med ekonomiskt ansvar:
Valberedningens förslag: Egil Borg Bromée
Valberedningen har valt att nominera Egil Borg-Bromée till posten som Vice
ordförande i Medicinska föreningens styrelse 17/18.
Egil är en veteran i MF sammanhang. Han har tidigare arbetat för brunchen,
ärtan, sexmästeriet, suttit i FUM och är nu årets Tandemgeneral. Det gör att han
har en god insikt i flera av Medicinska föreningens sociala utskott som Vice
arbetar mycket nära. Han anser själv att han gillar ledarskap och har visat prov på
god förmåga till detta i de sociala utskott han varit engagerad i, alltid med mycket
energi. Nu är han mycket motiverad att få engagera sig ytterligare i föreningen
och få chansen att verkligen förändra. Det han är mest nöjd med är arbetet med
ärtan. Dessutom har han suttit i IMFSAs styrelse.
Genom sitt tidigare arbete som receptionist har Egil sedan tidigare arbetat med
administration och i det arbetet även arbetat med ekonomi och kassahantering.
Egil vill prioritera ekonomin under sitt år som vice. Han tycker det är viktigt att
lyssna på önskemål och åsikter från medlemmarna i Medicinska Föreningen. Han
är väl införstådd i mängden arbete och tid som ämbetet kräver.

Valberedningen föreslår fullmäktige
att välja Egil Borg Bromée till vice ordförande med ekonomiskt ansvar
för verksamhetsåret 2017/18.
Motkandidaturer: inga motkandidaturer har inkommit.

3

Infosekreterare:
Valberedningens förslag: Sofia Chrstiansson

Utbildningsansvarig:
Valberedningens förslag: Tiia-Marie Sundberg

Valberedningen vill nominera Sofia Christiansson till infosekreterare i Medicinska
Föreningens styrelse 17/18.

Valberedningen har beslutat att nominera Tiia-Marie Sundberg till
utbildningsansvarig i

Sofia läser termin 5 på läkarprogrammet och tycker att MF ska välja henne för att
hon verkligen är engagerad i det hon gör. Hon har tidigare arbetat för brunchen
och under verksamhetsåret 16/17 varit Malmömästare, vilket hon gjort med
bravur. Som infosekreterare hade den viktigaste frågan för Sofia varit att utveckla
nyhetsbrevet och generellt utveckla informationsflödet kring vad som händer i
föreningen på alla nivåer. Ledarstilen beskrivs som lugn men bestämd, scannar av
alla i rummet och är lyhörd för andras åsikter.

Medicinska Föreningens styrelse verksamhetsår 2017/2018. Tiia-Marie läser just
nu termin 5 på läkarprogrammet i Malmö, och påbörjade sitt MF-engagemang
som ett oerhört drivet kursombud. Detta engagemang utvecklades senare till en
väldigt uppskattad styrelsepost i MUR samt uppdrag som studentrepresentant i
ledningsgruppen för pre-klin. Hon beskriver omarbetning av kursplaner som
”spännande” och har ett starkt intresse för utveckling och omstrukturering av
framförallt läkarprogrammet. Tiia-Marie är även väldigt mån om den psykosociala
hälsan hos studenter, och ser framför sig ett nära samarbete med
studenthälsoansvarige. Med en gedigen erfarenhet och ett dokumenterat starkt
intresse för utbildningspolitik har valberedningen inget tvivel på att Tiia-Marie
kommer göra ett lysande jobb som MFs utbildningsansvarige.

Valberedningen föreslår fullmäktige
att välja Sofia Christiansson till infosekreterare för verksamhetsåret
2017/18.
Motkandidaturer: inga motkandidaturer har inkommit.

Valberedningen föreslår fullmäktige
att välja Tiia-Marie Sundberg till utbildningsansvarig för
verksamhetsåret 2017/18.
Motkandidaturer: inga motkandidaturer har inkommit.
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Socialt ansvarig:
Valberedningens förslag: Vakantsättning

Valberedningen föreslår fullmäktige
att vakantsätta posten som socialt ansvarig för verksamhetsåret
2017/18.
Motkandidaturer: två motkandidaturer har inkommit (se separat bilaga)
Studenthälsoansvarig:
Valberedningens förslag: Josefine Andreasson
Biomedicinstudenten Josefine har ett genuint intresse för psykisk och fysisk hälsa
samt psykosociala frågor. Hon har arbetslivserfarenhet av arbete på ett
gruppboende och var där, trots sin position som vikarie, väldigt engagerad i att
utveckla boendet i en positiv riktning för de boende.
Josefine läser än så länge bara T2 och har inte så mycket erfarenhet av
föreningsarbete men ser fram emot att få diskutera och jobba tätt ihop med
övriga styrelseledamöter. Hon vill få med sig SSOerna genom att lyfta fram hur
man som studentrepresentant faktiskt kan göra skillnad. Hon vill även arbeta för
att minska tabuet kring psykisk ohälsa som finns i studentkretsar och lyfta ämnet
till ytan.
Josefine är lösningsfokuserad, positiv och alltid uppmärksam på personerna i sin
omgivning. Detta, i kombination med hennes engagemang i hälsofrågor, gör att
vi i valberedningen tror att hon skulle göra ett superbt jobb som
studenthälsoansvarig och styrelseledamot.

PR-ansvarig:
Valberedningens förslag: Rickard Hammarstrand
24 årige Rickard är en vältalig läkarstudent som även pluggat ekonomi. Under
hans tid som ekonom engagerade han sig i Lundaekonomerna och jobbade där
med marknadsföring. Idag är han tillförordnad PR-chef i MF och önskar nu
fortsätta på den inslagna banan och bli PR-ansvarig i styrelsen. Hans intresse för
PR och marknadsföring springer ur ett allmänt intresse för psykologi och en
känsla för detaljer.
“MF behöver sexas upp” säger Rickard och menar att föreningen hade behövt
synas mer genom utökad marknadsföring och ett tydligare formspråk. Det ska
vara tydligt att pubar, bruncher, idrottsevenemang etc. sker under MFs flagg.
Föreningen måste bli bättre på att synas och genom detta även stärka
“vi-känslan”.
Vi i valberedningen är övertygade om att Richard skulle göra ett utmärkt jobb
som PR-ansvarig i MFs styrelse. Han har erfarenheten, kunskapen och drivet att
skapa en tydligare och, för att använda hans egna ord, sexigare bild av MF.

Valberedningen föreslår fullmäktige
att välja Rickard Hammarstrand till PR-ansvarig för verksamhetsåret
2016/17.
Motkandidaturer: inga motkandidaturer har inkommit.

Valberedningen föreslår fullmäktige
att välja Josefine Andreasson till studenthälsoansvarig för
verksamhetsåret 2017/18.
Motkandidaturer: inga motkandidaturer har inkommit.
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