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Medicinska Föreningen
Lund-Malmö

Protokoll Fullmäktige 2

Datum: 2015-10-13
Tid: 1.7 .30-20:26
Plats: Utanföt Segerfalkssalen, BÀ{C, hus A.
Mötesorclförancle: Sebastian Persson
Sekretetare: Therese \7hass

Närvarande
Ledamò:ter

Lucas Bcrglund (froru l8:05)

Arvid von l(onow
ñfartin Holmclahl
Andrea Ahlfont

fr,ånt,arc)

ChailottaJarkman
Josefìn Samuclsson (toru / 8:30)
Niclas Rudolfson
Johan Hellgren
Avalon Ernstson
Emma Svensson
Erik Ising
Vincent Henzel
Fredrik Backluncl (fron /8:05)
Emma \Xiidén
Þ- rà n u aran de

I e da n ii te r

Vcronica Hcrnström

David Nilsson (ønmalt fr,ånuaro)
Nlalin Frcclén,{.xelsson (anmalt frånuaro)
Love Dahls tedt (anm cilt fr,ånuaro)
Nils SØettcrberg (anmcilt någonform au

(an m cilt fr,ånuaro)

t\Iekcla I(ällson (e1 ønm ält fo:rþ¡nflsd
I(asper FrondeLius (i anrn ält fo:r"hinder)
Ida Hj elm-W aaler (e.¡ anm à'lt firhinder)
Adjungeringar

Linda Tallroth (ton / 9:00)
S'tdndigt adjangerade

Nledicinska föreningens presidium,
Nlcdicinska Förcningcns Sryrclse,
Inspcktot och utskottsorclförancle,
Fullmäktiges talman och
sckfetcfafe samt suPPle arrtcf.
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7

TFMÖ
Mötet öppnas

2

Mötets behöríga utlysande
N,Iötet beslöt

att mötet var behörigt utlyst,

3

Upprop /Justering av röstlängd
NIötet beslöt
att justera rösdängden till

4

11.

Val av iusteringspersoner
N[ötet bcslöt
attvàlja Martin Holmdahl ochJohan Hellgren till justedngspersoner

5

Fastställande av tid och plats för iustedng av protokoll
N{ötet beslöt
att protokollsjustering ska ske senasr den 27 oktober 201,5 pãt
Nleclicinska föreningens expedition.

6

Adjungeringar
Mötct bcslöt
att acljunge n samtJigznàrvannde

7

Fastställande av dagordning
ùIötet beslöt

att

I

fasts tälla

mötesotdningen enligt förslag.

Föregående mötesprotokoll
N{ötet beslöt
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2015-10-13

Fullmäkti(e
Medicinska FöreninIen
Lund-Malmö

att godkânna ochlägga protokoll för Valfullmäktige 1, Valfullmäktige
2 och Fullmäktige 7 för verksamhetåter 14/15 samr Fullmäktige 1
från verksamhetsåret 1 5 / 1 6 rill handlingarna.

9

Meddelande
Se bilaga 1.

10

Presidíerapport
Se bilaga 2.

7l

Styrelserapport
Se bilaga 3.

72

Rappott Corpus Medicum
Se bilaga 4.

13

Rappott LUS
Se bilaga 5.

15

Valärenden
Johan Hellgren ytkzt pà fti nominering.

Nlötet beslöt

att tillämpa fri nominering

Johan Hellgren ytkade:
attväIja Bettina Ifteshpaj som otdinarie reptesenrant
i Studiesociala kommittéenfwelfare committée NIPH (åt 1) och l{ari
Odegaard som ordinarie tepresentant i Studiesociala
kommittéen f welfate committée NIPH (år 2) ordinarie under
verksamhet säret 20I5 / 2016
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attvøJja Agatha Wisse som suppleant till represenranr i Stucliesociala
kommittéen f welfzre committée NIPH (år 1) och Zandra Persson som
suppleanr dll representant i Studiesociala kommitéen f welfarc
committée NIPH (år 2) under verksamhetsàret2015/2016.

attvàlja Tobias Schmidt till tepresenrant i Examinarionskommittén
biomedicinprogrammet uncler verksamhet säret 201 5 / 201 6.
attväIia Ida Linnea Schalén till ordinarie ledamot i Internationella
kommittécn Biomed+ NTIPH (NIBMFU) uncler vcrks amhers årer
2015/2016
attvälja Eric Lindblad till suppleant i Inrcrnationclla kommittóen
BiomcdtMPH (NIB\,IFU) uncler vctksamhct sàret 201 5 / 201 6

att nomincta Anders Törnkvist som Corpus Nlcdicums ordinarie
rcpresentant i LUS valbcredning för vcrksamhctsårct 2015/16.
samt

zttvakantsätta och återemittera övriga poster till valbereclningen

Mötet beslöt
attvälja Bertina l{reshpaj som ordinarie reprcscnrant
i Studicsociala kommittéenf wclfarc committéc NIPH (år 1) och l(arì
Odegaatcl som ordinaric tcpresentant i Srudicsociala
kommittéen f wellarc committéc À,IPH (fu 2) ordinaric under
vcrksamhct särer 2015 / 2016
samt

attväLja,\gatha \X'isse som suppleanr till representant i Studiesociala
kommittéen f welfarc committée À,IPH (år 1) och ZandraPersson som
suppleant till representant i Studiesociala kommittéen f welfarc
committée À4PH (år 2) under verksamhersäret 2075/2016.
samt
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attvälia Tobias Schmidt till reptesenranr i Examinalionskommittén
biomedicinprogrammer under verksamher sàr et 201 5 / 20 1 6.
samt

attvälja Ida Linnea Schalén till ordinatie ledamot i Internationella
kommittéen Biomed f NIPH (|JBÀ,IFU) under verks amhets årer
201s/2016
att välja Eric Lindblad till suppleanr i Internarionella kommittócn
Biomcdf MPH (|{BÀ{FU) undcr verksamher stu et 201 5 / 20 1 6
Mötet beslöt
att avslåJohan Hcllgrens yrkancle om

nominering till representant

i LUS valberedning för verksamhetsåret^tt2015/16.
samt

att vakantsätta och återremiterz övriga posrer till valberedningen
15

Val av valberedning
Johan Hellgren yrkar pä fri nominedng.

Etik Ising nominerar sig själv rill ledamot i valberedningen.
Hellgrcn nomincrade An j a Hcmcke, Charlot tz J arkmzn, Niina
Nissincn och Linda Tallroth.

J

oh an

Mötet bcslöt
att justera röstlängden rill

13.

att tillämpa fri nominering.
att välja Erik Ising, An j a HerneJ<e, Charlot ta J arkman, Niina Nissinen
och Linda Tallroth till leclamöter i valberedningen.
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Protokollsanteckning

beslut

t6

Erik Ising och CharlotraJarkman deltog ej i

i eget val.

Va[ av valnämnd
Vincent Henzel yrkade på fri nominedng.
Vincent Henzel nominerade Emma Widén.
Emma Svensson nominerade Josefin Samuelsson.
Johan Hcllgren nominerar Vincent Henzel.

\,{ötet bcslöt

att ttllàmpz fri nomìncring.
attväLja Emma $Øidén,Joscfin Samuelsson och Vinccnt Henzcl
till ledamötct i valnämnden.

17

Konkritisedng

av verks amhetsplan

NIötet beslöts

att goclkänna l(onkretiseracl verksamhetsplan för
verksamh e t stuet 2015 / 2016 enligt bllaga.

18

Riktlinier gällande utmärkelsen "Årets kursombud,'
Fullmäktige diskuterar riktlinjerna cnligt bilaga 10.
Johan Hellgren ytkacle att återrcmittera ärendet till styrelsen.

Mötet beslöt

att àterremitten ärendet till styrelsen.

Prutokollsanteckning. styrelsens förslag

till beslut föll genom

återremitteringen automatiskt.
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79

Jämställdhets- och likabehandlingsutskottet
Diskussion hålls enligt bllaga 11.
NIötet beslöt

att hänskjuta propositionen till fullmäkrigemöte

3.

att ta paus i tio (10) minuter för fìka.

Nlötct ajournerade sig för fika

1.8:49

NIötet åtcrupptogs 1 9:00

20

Inför tevidering av åsiktsptogrammet
Ordföranclc fördrog ärcndet.
Fullmäktige diskuterade först i bikupor och sedan lyft de
enskilcla grupperna sina rankar inför hela fullmäktige för
diskussion i storgrupp.

Till denna punkt fìnns en bilagz med minnesanteckningar
Bilaga M.

27

Psykosociala rapporten
Lucas Bctglund föredrog ärendet.

Fullmäktigc tackadc med en applåd.

22

Övrigt
Fru Ordförande Johansson efterlyser personer som vill laga mat
till kommande fullmäktigemöten.
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fö/rJarar mötet avslutat.

Viclimerat och godkänt

tl(w* ZØtã

t4 I l0- tç
Ord
Tillic

Datum

Fullmäktiges Talman Datum
Sebastian Persson

J

Sekreterare Datum
Thcrcse !Øhass

J ohan

JOtS

\

ô\1

Justeringsperson Datum
Martin

+ærg:
H olrnd,avrt

@ "Jh
Cts
Y sP T\[, \rH J¿

L (2)

Bilaga M

20L5-70-73

:ullmäktige
edicinska Fö ren i n gen
.und-Malmö
vl

Minnesanteckningar rörande åsiktsprogram.
Studentinflytande 2.3
Ovedag bta, en av de bättre och mer ','älskrivna i hela programmet, bra konkret formuledngar

-

Undedätta närvaro av stuclentfepresentanter i relevanta otgan genom tex.
schemaläggning.

-

I{onkretisera'"'ilka otgan det är som åsvftas.

Studiemiljö 4.2
Fastnacle i ett sidospåt, "MF mccllemmar bar i stor utstrâckning gocl unclcrvisningslokaler.", och
clct höl1 gruPpcn cj mcd om. Dct borcle framgå, att det intc är optimal stuclicmiljö. Gruppen vill

att den ska vara mcr reaüsriskt/pessimistiskt formulerad.
- I{taven är txa men texten behöver korrcktudäsas, svcnskan är weksam.
- Att det påstås att det àr 40 h studievecka känner gruppen är osant, och funderar kring om
krav pà det kan ställas.
- I(an krav på vila läggas till?
- Dela upp det i $'sisk och psykisk arbets- och studiemiljö.

Bostads 4.4
Gruppen var kritiska och kände at de kritiserade allt.
- De flesta punktetnahar "^nset" men det borcle fotmuleras om till "kr^v".
- Bostäcle r skzvata mecl, det berör alla.
- Näst sista punkten borcle få ett tillägg t.ex. "stort och varterande utbucl".
- Gruppcn tycker dct är cn aktucll punkt att driva i rclation till att vcrksamhcrsfötlagda
dclar av utbildningcn cxpanderar ttll andra kommuncr och län, kan tillfälliga boenclcn på
clcss ortcr vara tclevanta att ta med?
- Iian ftägzn om att påverka AF och narioncr utvccklas?
- I(an enlyfta upp art en ânser att LU också borde prioritera frãgzn?
- I{an pendling tas upp under denna punkt?

Jämställdhet och nångfald. 2.4
Gruppen varz överlae väldigt kritiska.
- Ha en gvcllig plan för hur fall av diskriminering tas om hand
- Språket behöver ses över!
- Viktigt med ett icke diskriminerande språk.
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Overlag:
- \¡ad är skillnaden på "kräver" och "^Írser"? I(an det förklaras i ìnleclningen?
- Ska åsiktsprogramme t van allmänt eller specifìkt formulerat? I en eller ã\la fragor? Vissa frågor
kan en (och ska) vara experter pâ., andra kan en ha mer allmänt hållna men at dá visar på en
dktning så företrädare i relevantz- otgznkan fâ, stöd av åsiktsprogrammer.
- Se över svenskan och korrekturläs, allt!
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