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Datum: 2015-1,1-'10

Tid L7.30-21.55
Plats: Locus Meclicus Malmocnsis
Mötesordförande: Sebastian Persson
Scktctcrare: Ehna Udón

Närvatande
l-.edami)ter

Vetonica Hetnström
Lucas Berglund
Malin Fredén Axelss<¡n
Nils \X'etterberg
Charlotta Jarkman
Johan Hellgren
Emma Svensson
Davíd Nilsson
Vincent Henzel
Love Dahlstedt
Freddk Backluncl
Emma WidénJion / 8.30
I(asper Ftonclelius þupþkant)
F rr) nuara

n

de

/e

Rebal Rahim
Felicia Liclström

,{.nton $Øerin
Sran¿igr adjangøade

Medicinska Föreningens Styrelse,
Inspektor och utskottsordförande,
Fullmäktiges talman och
sekreterare

darm ö te r:

An'id von l(onow (anrttilt Jiån t a ro)
Andrea Ahlfbnt (a nnült fr'ånuaro
Josefin Samuelsson (anmalÍ frånuaru)
Niclas Ruclolfson (anmalt fr,ånuaro)
Erik Ising (anruälî ftúnt,,aro)
Icla Hj elm-rü/aa\er (annciÌt Jiånua n )
Mattin Holmdahl (ei annàlt fiirhinder)
Mckcla l(ällson ( eJ ønnaltf)rhindel

,4tlungeringar

Cad Flivik
Oscar \ü/estman
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Avalon Ernstson

7

(anrnà'lt f"ånuaro)

TFMÖ
Nlötet öppnas

2

Mötets behöriga utþsande
Nlötet bcslutar
ànse mötet behörigt utlvst.

^tt
3

Upprop/Justering av töstlängd
IVIötet beslutar

att justera rcistlängden trll,12.

4

Val av iusteringspersoner
Nlötet beslutar
att vàlja Johan Hellgten och Nlalin Freclén Axelsson till
lusterlngspersoner.

5

Fastställande av tid och plats för justering av protokoll
N[ötet beslutat
att protokollsjustering ska ske seflast den24:e november på
Nledicinska förcningens expcdition.

6

Adjungeringat
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Mötet beslutar

att adjungera samtliga nàrvannde.

7

Mötesordning
Nfötet beslutar

att fastställa mötesordningen

8

Föregående mötesprotokoll
IVIötet lämnade punkten utan behandling.

9

Meddelande
Se bilaga 1.

10

Ptesidierapport
Sebllaga 2.

11,

Styrelserapport
Se bilaga 3.

72

Rappott Coqpus Medicum
Se bilaga 4.

73

Rapport LUS
Se bilaga 5.

74

Valärenden
Nils \X/etterberg 1'¡l¡2¡
att interviua varje kandiclatur i 10 minuter, följt av 15 minuters
dìskussion och därefter ha sluten votering.

t3r

EU SP TJ JH

À,TFA

Protokoll

4 (e)

2015-11-10

Fullmäktige

Medicinska Föreningen
Lund-Malmö

NIötet beslutar

att bifalla )'rkandet från Nils \ü/etterberg.
Valberedninsen nominerar Felicia Liclström till novìschförman.
Valb eredningen nomin erar Carl Flivik

till novi

s

ch

förman.

Motkandidafurer:
Oscar \,Westman
Rebal Rahim

Anton Wedn

Johan Hellgren ytkar
att föùänga diskussionen om novischförmän yttedigare 5 minuter

lV[ötet beslutar

att bifalla J ohan Hellgrens yrkande.

att justera röstlängd tdl 13.
att vàlja Felicia Liclsttöm till novischförman

Love Dahlstedt yrkar
att förlänga cliskussionen mecl 5 minuter

NIötet beslutar

att Föilänga diskussionen med 5 minuter.

Valberedningens ordförande yrkar

att dra ett sträck i debatten.
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Mötet beslutar

att dra ett sträck i debatten.
att välja Anton $Øerin som novischförman.
attvalja Felicia Lidsttöm som novischförman mandaçerioden till och
mecl2017-01-18

attvàIja Ànton W¡erin som novischfötman mandatperioden till och
mecl2016-06-30.

l\{ötet ajoutneras sig fór fika 20.15
Mötet återupptogs 20.20.

Malin Fredén Àxelsson yrkat på fri nominering.
lVlalin Frcdén ,A.xelsson nomincrar Tillic Johansson till Nleclicinska
Fakultetens styrelse.

Nils \Wetterberg nominerar Anders Tömkvist till LUS valberedning.

Mötet beslutar
att välja Tillie J oh ans on tiil Medicinska fakulteten s s f)'rels e.

att föreslå Anders Törnkvist till LUS valberedníng.
att ãtercemittera vakanta poster till valberedningen.

15

Ptoposition: Riktlinier gällande utmärkelsen "Ä¡ets
kursombudtt
Johan Hellgten 1'¡lç2¡
att i bllaga 15.1 stryka "särsl<ilt (. . .) utbilclningsansvarig," i punkt 4.

Nils !Øctterbcrg yrkat
att Ersärta "utbildningsutskottet" med "utbildningsansvariu"
3 samt sttyka utbilclningsutskottet, särskilt" och

i

punkt

"," i punkt 4.
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Mötet beslutar
att bifialla Nils \Xietterb ergs yrkande.

att

avslå Johan Hellgrens ytkande

.

att bifalla det framr.askade förslaget.
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Proposition:Jämställdhets-ochlikabehandlingsutskottet
Styrelsen fõreslår fullmâktige

att insti fta j ämställdhets-och likabehandlingsutskottet S ämU) s om
tillfälligt utskott i Nledicinska Föreningen Luncl-N[alnö mecl uppstart
av vefksamhet unclet vårterminen 2016.
att fastställa "S)'fte, ledning och åligganclc" mccl tcclaktionclla
ändrtngar som tillfälliga stadgeinstruktioner för utskottet samt att
återremittera stycket "lvlålbild, utformning och verksamhet" till
styrelsen.

att utlysa poster som utskottsordfõrande

på"

rnandatper:ioden från

16.01.01-16.12.31så att valet sammanfaller mecl

val ärenden som
skall presenteras till tillmäktisemöte 4 samt födänga
kandidatperioden till 1 8 november.
cle

att uppclra styrelsen att uwärclera utskottets verksamhet under VT-16
samt HT-16 och återkommer

till fullmäktige om huruvida utskottet

bör införas som ett permanent utskott i Nledicinska Föreningens
staclga oclr staclgcinstruktioncr till FUM 3 vcrksamhctsårct 2016/2017

Nlalin Fredén Axelsson 1.rkar
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"dll utskottets ledning väljs även wå
pcrsoncr från rcspcktlvc utbildnrngsråd. I utskottets lcclning sitter
att undet "ledning" lägga till

även studenthälsoansvatig, Alla medlemmar har rätt att adiungera sig

till ledningens sammanträde"

Nils Wetterberg yrkar
att under s[rç].", "Ledning"

sfrka

"v^ra-.¡ en t'âlies på kalenderår och

en väljes på verksamhetsår".

Nlötet beslutar

att bifalla Nlalin Fredén Âxelssons yrkande.
att bifalla Nils Wctterbcrgs yrkandc.

att instifta jämställdhets-och likabehandlingsutskottet SämU) som
tillfälligt utskott i Medicinska F<ireningen Lund-Nlalmö med uppstart
av verksamhet under vättetmrnen 2016.

att fãststâlla det framvaskacle förslaget på "Syfte, ledning och
åliggande" n-red

re

daktio nella ändringar s om tillFálliga

stadgeìnstrukdoner fõr utskottet sarnt att â.terremittera stycket
"À,'Iålbilcl, utformning och verks amhet"

till

s

Ð'rels en.

att utlysa postef som utskottsotdförande på mandatpedoden från
01 /01 /2016-3I /12/201,6 så att valet sammanfaller med cle valärenclen
sonr skall presenteras till fullniäktigemöte 4 samt förlànga
kandidatperioden till 1 8 november.

att uppclra styrcìscn att utvätclcra utskottcts ve rksamhet uncler VT-16
samt HT-16 och återkommer till fullmäktige om huruvida utsl<ottet
bör införas som ett permanent utskott i Ntedicinska Föreningens
staclga och stadgeinstruktioner till FUNI 3 vetksamhetsåret 2016/2017
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Proposition: Instiftande av Tandemgeneral
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St1'telsen foteslår fullmäktige

att instifta en tillÊállig post som Tandemgeneral i Nledicinska
Föreningen under mandatperioden 01/01 /2016-31/06/201,6 och att
valbereclningerì att utlysa och berecla denna post samt att förlänga
kandidaçerioden till 18 november samt
att belöna Tanclemgeneralen som övriga aktiva inom föreningen.

lVlalin Ftedén Äxelsson vrkar
att uppclra åt styrelsen att fnmarl¡eta staclgeinstruktioner för att

kunna instiFta ett permânent utskott.

Nlötet beslutar
att l>ifalla stytelsens förslag samt
attl:.ifalla Malin Fredén Axelssons yrkande

18

Ovrigt
Inga övriga fràgot behandlades.

t9

TFMA
Talmannen förklarar mötet avslutat.
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Vidimerat och godkänt

Ordförande

Datum t s¡tr-

rf

Tillie Johansson

f J-*-Sekreterare

Hellgren

ilLa lttt
2s

Datum

Elina Uclén
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tBlt-Zore
Mötesotdförande Datum
Sebastian Persson

J

Datum

tslt zoi t,

Malin Fredén Axelsson
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