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2016-12-1,5

Fullmäktige
Medicinska Föreningen
Lund-Malmö

Protololl fullmäItigc

I

Datum: 2016-'12-1,5

Tid

1.7:30-22:39

Plats: Locus Medicus Lundensis, Lund

Mötesotdfötande: Julia Ftändberg
Sekreterare: Linda Tallroth

Närvatande
L,edarniiter

Linnea Sandsttöm
Tillie Johansson
Felicia Lindström

Arvid Von Konow
Nils Wetterberg
Agnes Lindgren
Sofìa Christiansson

Fredrik Backlund
Johan Nilsson
Egtl Borg Bromée
Veronica Hernström
Martin Andetsson
Filip Hallgten (tom l9:23, [9)
IGjsa Sandberg (tom 20:35, $9)

AQangeringar

FrcjaFranzên
Petter Borgsttöm
Marie Taylor

MalinJohansson
Hanna Sundström

Astrid Oberg
Jacob Helman
Isabella Aflaki
Hilda Gustafsson
Clara Olsson
Louise Flisbetg

Ständigt adjangerade

Medicinska Föreningens Styrelse,
F rånaarande ledamiiter
Julia Frostå (an n àlt Jii rbin de)
Anton l7edn (annalt firltinder)
T abayi Haw ez (a n n à lt f) rh i n de)
Elsa Palmkvi st (anrnàlt firhinder)

Inspektor och utskottsotdfötande,
Fullmäktiges talman och
sekreterare

Cecilia Skoug (ann cìlt firbinder)

Emma Svensson (ann ci lt þrhin de)
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20r6-12-15

Fullmäktige
Medicinska Föreningen
Lund-Malmö

I

TFMO
Mötet öppnas

2

Mötets behöriga utlysande
Mötet beslöt
att mötet var behörigt utlyst.

3

Upptop/Justering av töstlängd
Mötet beslöt
att justen röstlängden tilt 14.

4

Val av justedngspersonel
Mötet beslöt
välja Anid von Konow och Veronica Hernsttöm till
justeringspersoner.

5

Fastställande av tid och plats för iustering av protokoll
Mötet beslöt
attprotokollsjustering ska ske senast den 5 januati 2017

påt

Medicinska föteningens expedition.

6

Adiungeringar
Mötet beslöt
att adjungera samdiga nàrvarande.

7

Fastställande av mötesordningen
Mötet beslöt
aI

t

faststäJla mötesordningen.

&
ML

LT

P1010l0ll

3 (11)

2016-12-15

Fullmäktige
Medicinska Föreningen
Lund-Malmö

8

Föregående mötesprotokoll
Fullmäktige beslöt
aÌtlagga till protokollet från FUM 2 till handlingatna.

I

Meddelande
Se bilaga 1.

Ellen Andersson och ChaÃottaJatkman hat valt att avsäga sig
i fullmäktíge 1,6/1,7.

sina poster som ledamöter

Filþ

Hallberg lcimnade mäîet 19:23.

K@sa Sandbery lànnade rzötet 20:J5.

10

Ptesidierapport
Se bilaga 2.

tl

Stytelserappott
Se bilaga 3.

72

Rapport Coqpus Medicum
Se bilaga 4.

73

Rappot LUS
Se bilaga 5.
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Fullmäktige
Medicinska Föreningen
Lund-Malmö

14

Valärenden
Se bilaga 6.

Fullmäktige beslöt
att fastslà mötesordningen enligt bilaga 6 föt valfötförandetpä
FUM4.

Fullmäktige beslöt
attväIja Egil Borg Bromée till Tandemgeneral med mandaçeriod

18/12017

-17

/1,201,8.

Protokoll¡anteckning Egil BorgBromée deltog inte

i

bulutet.

Fullmäktige beslöt
attvâIja MalinJohansson och Marie Taylor till ordfötanden för
JämU med mandaçeriod 18112017 -17 /12018.

Tillie Johansson yrkade
a

tt ta beshtt om kandidaterna i klump

Fullmäktige beslöt
att bifalJa Tillie Johanssons yrkande.

Fullmäktige beslöt
attvàlja Isabella Aflaki ochJacob Helman till Brunchförmän med
mandatperio d 18 / 1 201,7 -1,7 I 1, 2018.
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Fullmäktige
Medicinska Föreningen
Lund-Malmö

Nils ìTetterberg yrkade
aîtvakantsãtta posten som Övermarskalk och återremittera den

till valberedningen.
Fullmäktige beslöt
att bifalla Nils \Wetterbergs yrkande.

Mötet ajournerade sig för ñka 79:13 i 10 minutet.
Mötet återupptogs 19:23.

P ro to ko

IIs a n te c kn i ng Rö s tlä ngde n j u s te rades ti I/ 1 3.

Fullmäktige beslöt
øttvàlja Petter Borgström till Sexmästare med mandatperiod

18/1 201,7

-77

/1.201,8,

samt
at t v àIja F r eja F r anzén och A

föt verksamhetsåret

201, 6

/

strid

201,7

Ö berg

till valnämndsledamöter

.

Nils lù(/etterbetg yrkade
att v alnämnden

internt utser en sammankallande

valnämndsordförande

.
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Fullmäktige
Medicinska Föreningen
Lund-Malmö

Fullmäktige beslöt
øtt bilalla

Nils l7etterbergs yrkande.

Fullmäktige beslöt
alt vàlja F reia F ranzên till valberedningsledamot med
mandatperio d 29 / 8 2076 -28 /8 2017 ,
samt

attvàIja Hilda Gustafsson till Malmömästare med mandaçeriod
18

/ 1 201,7

-77

/

1, 201,8,

samt

attvàIja Clara Olsson och Louise Flisberg till Artmästare med
mandaçerio d 18 / 1 201,7 -1,7 / 1, 2018,
samt
att vàlja Lisa ,{selius till Pubmästare med mandaçerio d

2o't7

-1,7

1.8

/

1.

/1201.8,

samt

attvalja Basem Alomar till IT-ansvarig för verksamhetsåret
2016/2017,
samt

attväljaJuIia Frostå till Studentrepresentant för CRC husstyrelse

för verksamhetsåret

201,6

/ 201,7,

samt

attvàIjaTabayiHzwez till Husförman på Locus Medicus
Malmoensis med mandaçetiod 18/1201,7 -17 /7 2078,
samt
att fiöreslã Corpus Medicum attvàlja Madeleine Lehander till SFS
FUMledamot med mandatpetiod,l,S/1 201,7 -17 /12018.

I.TAK

Pt0t0l0ll

7 (11)

201.6-12-1,5

Fullmäktige
Medicinska Föreningen
Lund-Malmö

Fullmäktige beslöt
øtt âteremittera de poster som inte blev valda på dagens

fullmäktige till valberedningen.

15

Proposition: Tidet föt kandidaturperiod, val till fullmäktige,
samt sammanträdesdatum för valfullmäktige VT 17
Se bilaga 7.

Tillie Johansson yrkade
attvalfitllmäktige VT17 ska fördelas på 3 FUM istället föt 2 samt
fötslår den 18 maj som datum för det tredje valfullmäktige.

Fullmäktige beslöt
att fastslä tider för kandidaturperiod för val till fullrnäktige till
januan

-

9

5 februari,

samt
att fastslä valet till fullmäktige 27 februait

-

1.'7

mars,

samt

att fastslà sammanträdestider för valfullmäktige till den 4 april, 16
maj och 18 maj.

16

Proposition: Sammanträdesdatum föt fullmäktige VT

17

Se bilaga 8.

Tillie Johansson yrkade
attàndra datum för FUM 8 från den

'1,8

maj till den 23 maj
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Fullmäktige
Medicinska Föreningen
Lund-Malmö

Fullmäktige beslöt
attfastslä sammanffädestider föt fullmäktige den 8 mars, 20 aprll

och23 mq.

17

Ptoposition: Reviderad stadga Corpus Medicum
Se bilaga 9.

Mötet beslöt
att justera röstlängden

t:-Jl

12.

Fu1lmäktige beslöt

att fastst:alla den reviderade versionen av Corpus Medicums
stadga enligt handlingarna.

Ftedrik Backlund ytkade
att ta en 5 minuters paus

Fullmäktige beslöt
att bifalla Fredrik Backlunds ytkande.

Mötet ajournerade sig 20:55 i 5 minuter.

Mötet återupptogs 27:00.
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Fullmäktige
Medicinska Föreningen
Lund-Malmö

18

Novischperioden
Se bilaga 10.

Styrelsen lyfte nàgra frägor de ville att fullmäktige skulle
diskutera. Det berörde det faktum att novischperioden i nuläget
styrs av studenter från termin 2 och vilka för- och nackdelar detta

hat, samt att ta fullmäktige måste ta i beaktande att fakulteten
sponsrar novischperioden och därmed ställer krav på den.
Fullmäktige diskutetade om och hur man skulle kunna eftedikna
LTH:s novischpedod i avseendet gällande att ha en styrgrupp
sammansatt från olika terminer samt törande novischperiodens
längd och intensitet. Det har diskuterats att korta ner
novischperioden, alternativthz ena veckan innan kursst^tt, på.
mànga studenter halkar efter de fötsta veckornz. på.
grund
^v ^tt
föilànga
läkarprograrnmets andra termin. Ett annat förslag v^r
^tt
pedoden men glesa ut aktiviteterna. Sammantaget var fullmäktige
negativt inställda till att korta ner novischperioden.
Problem som påpekades var att Medicinska Föreningen i nuläget
intehar konuoll och insikt i vad som sker under
novischperioden. Detta ät problematiskt då föreningen står som
högst ansvarig.

Ett yttedigare förslag y^r

t9

^tt

instifta en alkoholfri första vecka.

Sexmästeriet
Se bilaga 11.

Fullmäktige diskutetade att förslagct ìbllagan skapar en lägre
atbetsbelastning för sexmästarna vilket förhoppningsvis kan öka
söktrycket föt posten, som i nulägetfulàg.
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Fullmäktige
Medicinska Föreningen
Lund-Malmö

Ett problem som togs upp var att det inte fìnns nägon reglering
för Pubmästarnas ânsvâr att jobba undet de stora festerna.
En idé som lyftes v^r
jobbadag som atbetat

^tt

med tiden bötja bygga upp ett fast

i sexmästeriet samt att öka utskottets

soulageringen föt dessa. Detta för att undedätta arbetet
sexmästarna Làgger ner för attleta efter jobbare till festerna.

Mötet föreslog
diskussion

20

i

^tt

startz-

upp en arbetsgrupp för fortsatt

ftâ,gan.

Yal av poster inföt VT
Se bilaga 12.

Diskussion fördes om att inrátta ett ytteriigâre fullmäktigemöte
för att enbaft behandla val av poster.

på höstterminen

2l

Ovrigt
Ida Linnea Schalén berättade att hon till våten ska flytta tül
Stockholm och då behöver avsäga sig sitt uppdrag som Socialt
ansvarig, och dätav kommer ett S4lnadsval utlysas föt denna
post.

Fullmäktige lyfte även hur val av husförman på Locus Medicus
Lundensis går till samt denna koppling till Hincus Medicus.

22

TFMA
Talman Julia Frändberg förklarade mötet avslutat.

ML JF

I:T

VH

Pt0t0l0ll

1,1,

("11)

2016-12-15

Fullmäktige
Medicinska Föreningen
Lund-Malmö

Vidimerat och godkänt

a/t - tt

2ô1?-0ì-25

Ordfötande Datum

Mötesordförande Datum

Madeleine Lehander

Julia Ftändbetg

tbl

-tt

Datum

usteringsperson Datum
Arvid von Konow

Linda Tallroth

't7

usteringsperson Datum
Veronica Hernström
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