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Datum: 201 6-05 -09 samt 201 6-05 -17
Tid: 17.38-23.40 samt 17.42-22.05
Plats: Locus Medicus Lundensis, Tunavägen 5 Lund
Mötesordförande: Julia Frändberg
Sekteterare: Tillie Johansson
Närvarande måndagen den 9
mai
Ledamöter
Gustaf Räf
Johan Hellgren
Johan Nilsson
I{ajsa Sandberg (fr o m 17:49)
Linnea Sandström
Madeleine Lehander
Mattin Andersson (t o m 20.53)
Tabayt Hawes
Tillie Johansson
Veronica Hernström
Felicia Lidström
Ida Hjelm-Waaler
Agnes Lindgten (fr o m 19.43)
Anouk Dahlquist (ft o m 1,8.44)
Anton Werin
Arvid von l(onow
Cecilia Skoug
Egil Borg Bromée
Ellen A.ndersson
Elsa Palmkvist (t o m21.21)
Freddk Backlund (t o m 20.19)
Chadotta Jarkman (ft o m 20.00 till
20.s1)

Nils Wetterberg (suppleant)
Filip Hallgren (suppleant)
Julia Frostå (suppleant)
Sofia Christansson (suppleant)

Ftånvarande ledamöter
Emma Svensson (suppleant)

Âdjungedngar
David Nilsson
Thetese de Neergaard
Clata Olofsson
Caroltna Yngvesson
Emma Lindsuöm
Freddk Sjövall
Elin Wirestrand
Hanna Bielawska B okliden
Stéphanie Lindell
Miranda Tolonen
Micheala Runnäs
Anna Abd
Jonna Blixt
Johannes Jänttt
Jakob Nygaard

Emil l(aronen
Ida Osbeck
Mathias Franzén
Petter Lindahl
Ulrika Ramberg
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Ständist adiunserade
Medicinska Föreningens Styrelse,
Inspektor och utskottsordförande,
Fullmäktiges talman och
sekreterare

V araa n ãrvara

n de :

fullmäktiges

talman

Närvarande onsdagen den LL
frrai
Ledamöter
Gustaf Räf
Johan Hellgren (ft o m 18.34)
Johan Nilsson
I(ajsa Sandberg (ft o m 1,7.52)
Madeieine Lehander
Tabayr Hawes

Tillie Johansson
Felicia Lidström (t o m 20.50)
Agnes Lindgten (fr o m 19.45)
Anton !Øedn
Arvid von I(onow
Cecilia Skoug
Egil Borg Bromée
Ellen Andersson
Elsa Palmkvist
Ftedrik Backlund

Nils \X/etterberg (suppleant)
Emma Svensson (suppleant) (fr o
m 18.53)
Julia Frostå (suppleant)
Sofia Chdstansson (suppleant)

Fränvannde ledamöter
Linnea Sandström
Martin Andetsson
Veronica Hernström
Ida Hjelm-\X/aalet
Anouk Dahlquist
Filip Hallgren (suppleant)
Chatlotta J arkman (suppleant)
Adjungeringar
Mika Wallgren
Hilda Gustafsson
Anna Omf]ärd
Erik Ising
Malte Sandsveden
Madelene Borg
Sofia Tillgren
Ida Linnea Schalén
Andrea Ahlfont
Mana Bogg Ekwall
Sandta Ahlberg
Ständist adiunserade
Medicinska Föteningens Styrelse,
Inspektot och utskottsordfötande,
Fullmäktiges talman och
sekretetate
V ara u n ära ara n de : fullmäktiges

talman
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I

TFMÖ
Mötet öppnas.

2

Mötets behöriga utlysande
Mötet beslöt
att mötet var behörigt utlyst.

3

Upprop/Justering av röstlängd
Mötet beslöt
att justera töstlängden

4

tr1121,.

Val av mötessekreterare
Mötet beslöt
att väI1a Tillie Johansson' ll mötessekre

teïa¡Íe

5

Val av iusteringspersoner
Mötet beslöt
att välia Cecilia Skoug och Madeleine Lehander till justeringspersoner

6

Fastställande av tid och plats ftir iustering av protokoll
Mötet beslöt
att ptotokollsjustedng ska ske senâst den25 maj pà Medicinska
föreningens exp edition.

7

Adjungedngar
Mötet beslöt
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att adjungera samtliga näwarande

8

Fastställande av dagordning
Mötet beslöt
att fastställa dagordningen

9

Mötesotdningen
Mötet beslöt
att fastställa mötesordningen.

10

Y al av

utbildningsråds ordförande
Ptesentation, utfrågning och diskussion enhgtbrlaga 2
Mötet beslöt
attvàl1a Linnea Sandström till ordförande i MUR för verksamhetsåret
2016/17.
Linnea Sandstrtim deltog e1 i beslutur
attvàlja Carolina Yngvesson till ordförande i LAUR för
vetksamhet sätet 2016 / 77 .

lt

Val av utskottsordftirande
Ptesentation, utftågning och diskussion enligt bilaga 3

Mötet beslöt
att vàlja till Johannes Jäntti och Jonna Blixt till pubmästate för
verksamhet sàtet 2016 / 17 .
att väl1a Theres e de Neergaard till Högtidsmarskalk läkarutbildningen
föt verksamhetsåret 2016 / 17 .
att välja Miranda Tolonen till högtidsmarskalk logop edi/ audiologiutbildningen för verksamhetsåret 2016 /17 .
attväI1a Emma Lindsttöm tili körledare för Ultraljud för
vetksamhet säret 207 6 / 17
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Mötet ajourzterar sigfr,ån / 8:52 þr arT dric,þ.a
fantasilska mEsolen. Mom ånrupptas l9:07.

kffi

och

njuta au den

attväï1a Emil I(aronen ochJakob Nygaard till Artmästarc
vetksamhetsâret 201.6 /17 .
attvàï1a -Anna Abri och Michaela Runnäs
verksamhet sâret 207 6 / 17 .

föt

till brunchmästare för

attvàI1a till Elin !Øitestrand och Hanna Bielawska Bokliden till
Sondentedaktöter för verksamhetsåret 201,6 / 1,7 .
attvàl1a Fredrik Sjövall till Corfotograf
vetksamhetsâtet 2016 /17 .

rIt-

och mediautskottetför för

attvälja Sofia Christiânsson till Malmö Locus utskottets
Malmömäs tare för verksamhet sâret 201 6 / 201.7
att väl¡a'\gnes Lindgren till sexmäst are för verksamhet sâret
Agnes I)ndgren dehog
tlJl,

e.1

201. 6 /

77

i beslurer

Petter Lindahi och Mathias Franzén till I&U-förmän

^tt
föt ^ttvälja
vetksamhetsåret

201,6

/

1.7 .

Johan Hellgten yrkar pâ, fri nominedng gällande posterna som
Medicinska föteningens Interna Förening F'ör Orâttvis Soulagering
(À,{IFFOS) för verksamhetsåret 2016 / 17 .

Mötet beslutar
att btfalla J ohans yrkande
Johan Hellgren nominerar CharlottaJarkman och Veronica
Hetnström ;ll posterna som Medicinska föreningens Interna
Förening För Orätwis Soulagering (VIIFFOS) för verksamhetsåret

20L6/17.
Mötet beslutar
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attvä[1a CharlottaJarkman och Veronica Hernström som Medicinska
föreningens Intetna Förening För Orättvis Soulagering G\AIFFOS) för
vetksamhetsâret 2016 /17 .
Charloftu Jarkman oclt Veronica Hernstriim deÌtog eJ' i beslatet
Mriw Eournerar sig mellan 20.5/ och 20:59 þr att sorialisera

i bland

annat If,/C-,þ,ön.

att vàlia Ida Osbeck och Jacob Moflag till l(ulturutskottsordförande
2016 /17 genom sluten votering.

föt verksamhetsåret

attväl1a Gustaf Räf till Novischförman för verksamhetsâret201,6/17
genom sluten votering.
Castaf kif oclt Egil BorgBromáe dehog qi i besluTer.

12

Val av representantposter inom Medicinska Fakulteten
Presentation, utfrågning och diskussion enligt biaga 5
Mötet beslöt
attvàIja David Nilsson till audionomrepresentant i studiesociala
kommittén för logopedprogranÌmet och audionomprogrammet för
vetksamhet säret 201 6 / 1 7 genom acklamation
samt

att

Ida Hj elm-\X/aaler som logopedirepresentant il I
representanter i studiesociala kommittén för logopedprogrammet och
audionomprogrammet för verksamhetsåret 201 6 / 1,7 genom sluten
votering
Ida ty^elm-Ihaaler deltog y i bulatet
väl1a

attvàlja till Elisabeth Cadsson och Stéphanie Lindell till
representanter i internationella kommittén för logopedprorafiìmet och
audionomprogrammet för verksamhetsåret 201 6 / 17 .
Tillie Johansson yrkar pä att bordlägga följande poster till senare på
mötet; BUR-ordförande, MPH-UR-ordförande, högtidsmatskalk för
biomedicinprogramet, den andra ködedarposten,
arbetsmarknadsdagsordförandeposterna, posten som IT-ansvarig, den
andra Malmömästaren (ftllnadsvalet), I{RU-posterna, samt val av
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fötroendeposter, val av representanter inom studentorgan samt
testetande val av representanÞoster inom Medicinska Fakulteten
Mötet beslutar
att bifalla Tillie Johanssons yrkande.
Möm Eoarnerar sigfrån och med 2J.40, oth bulutar afi återappfa mötet
þå onsdagen den I I ma1 klockan 17.t0.
Möm ånrappras / 7.42, ølltså
Röstlängden justetas

till

ncistan

på ràfi rid.

16

Mötet beslutar
attvälja Malte Sandsveden och Ânna Örnfjärd till ordföranden
I{rurgiska utskottet för verksamhetsåret 201, 6 / 17 .

i

attvälja Sofra Tillgren till högtidsmarskalk för biomedicin
progranìmen för vetksamhetsåret 201,6 /17 .

t3

Y al av

förtroendeposter

Ptesentation, utftågning och diskussion enligt brlaga 4
Mötet beslöt
attvàl1a I(ajsa Sandberg till posten som hur,'udskyddsombud föt
vetksamhet sâret 201 6 / 17
KEsa Sandberg dehog

e7

i bulurer.

attvälja Freddk Backlund, Martin Holmdahl, Edk Ising och
Charlotta J atkman till ledamöter i seniorskollegiet för verksamhetsåret
2016/17.
Fredrik Backland deltog y i beslutet
att välia Håkan Rylandet till auktoriserad revisor och Malin Fredén
Axelsson tjll tevisor föt verksamhetsåret 2016/17.

14

Yal av representantposter inom Medicinska fakulteten
Presentation, utfrågning och diskussion enligt bilaga 5
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Mötet beslutar
attvälja Tülie Johansson ill representant i Medicinska
fakultets s tyrels en för vetks amhet sâret 20 1 6 / 17
Tillie Joltansson deltog e1 i beslatet

attvä\a Madeleine Lehander :ll tepresentant i Medicinska
fakultetsledningen för vetksamhetsåret 2016 /17 .
Madeleine lthander deltog e7 i beslutur
attvãlja till Cecilia Skoug till ordinarie representant
lärarfötslagsnämnden för verksamhetsåret 201, 6 / 17

i

samt

attvällaJohan Nilsson till suppleant i lätarförslagsnämnden för
verksamhetsàret 2016 /77
Cecilia Skoug

Mäø

oclt

.

Johan Nilssoru deltog

i

i bes/utet

Eournerar sigfrån och med / 9.08
till 19

till

och

med 19.20

Röstlängden justeras

attvälja till Mika ìTallgren, Fredrik Backlund, Linnea Sandström och
Johanna Hendksson till ordinarie ledamöter i Progtamnämnden för
Läkarprogrammet ("NL) för verksamhetsåret 2016 /i,7 .
Fredrik Backlund deltog e1 i beslutet
attvälia till Matilda Anberg ill representant i nämnden för
j

ämställdhet och likabehandlings fr â,gor

f&

verksamhet sâtet 20

16

/ 17

att vàlja cecilia Skoug till ordinarie ledamor i fakultetens valberedning
för verksamhetsåret 2016 / 1,7 .
saml

att Madeleine Lehander till suppleant i fakultetens valberedning för
verksamhetsäret 2076 /1.7

.

Cecilia Skoag och Madeleine I-,ehander dehog

e7

i beslutur

attvàlja I(ajsa Sandberg till representant i Brukargruppen för
bibliotek och II(T föt verksamhetsåtet 2016/1,7.
t<E-sa Sandberg dehog

e7

i besluteT
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Röstlängden justeras till 20

attvàIjaJohan Hellgren till ledamot i BMC husstyrelse för
verksamhetsâret

201.6

Johan Hellgren deltog

e.1

/17

.

i beslurer

attvàl1a till Madeleine Lehandet till representant i PD-gruppen för
verksamhetsâtet 2076 /17 .
Mødeleine l-,ebander deltog

e1

i

beslaTet

attvàlja Madeleine Lehander och Tillie Johansson ;ll representantet i
Grundutbildningsnämnden (GUN) för verksamhetsåret 201 6 / 17 .
Madeleine l-,ehander och Tillie Johan.r.îzn deltog q'

i besluret

att välja David Nilsson till tepresentant i Programnämnden för
Rehabilitedngsprogram ("NR) för verksamhetsåret 201 6 / 17 .
Madeleine Lehander ytkar pà fri nominering i valet dll reptesentanter
Programnämnden för Masterprograrnmen (PNM) för
verksamhetsâret 201.6 /77 .

Mötet beslutat
att tillämpa fri nominedng
Madeleine Lehander nominerar Rebecka Heinbâck till ordinade
ledamot.
attväI1a I{asper Frondelius, Jonas Danielsson och Rebecka Heinbäck

till lsp¡sss¡tariter i Programnämnden för Masterprogratnmen ("NM)
föt verksamhetsåret 201,6 /1,7 .
Tillie Johansson yrkar på fri nominedng gällande posten som
representant i internationella kommittén läkarutbildningen föt
vetksamhetsàret 201.6 / 77

Mötet beslutar
att btfalla Tillies ytkande

JF

i
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Tillie Johansson nominerar Agnes Lindgren till suppleantposten

Mötet beslutar
attvàIia Emma Svensson till otdinarie representant i internationella
kommittén läkarutbildningen för verksamhet sàret 207 6 / 1.7 .
søml

att vàlja Agnes Lindgren suppleantposten i internationella kommittén
läkarutbildningen för verksamhet sfuet 201. 6 / 1.7 .
Emma Suensson och Agnes Lindgren deltog

eJ'

i beslaret

attvälja Eric Lindbladh till representant i internationella kommittén
biomedÌMPH föt verksamhetsfuet 2016 / 17 .
attvällaYoatzin Alonso Lopez och Lucas Berglund :ll representaÍrtet
i studiesociala kommittén för läkarutbildningen för verksamhetsåret
2016/17.
attväIja Madelene Botg till representant i studiesociala kommittén
biomedicin föt verksamhetsåret 201,6 / 1,7 .

Möø E'ournerar sigfrån och med 20.50 ri// och med 21.02
gymþapass
Röstlängden iustetas

15

till

jir

ett lit€r

19

Val av representanter inom studentorgan
Ptesentation, utfrågning och diskussion enligt bilaga 5

Mötet beslutar
attvàlia Madeleine Lehander, Sandra Ahlberg ochJohanna
Hendksson till otdinade ledamöter i Corpus Medicums styrelse för
vetksamhet sãret 201. 6 / 1.7
samt

attvàlia Andtea Ahlfont till Sandra Ahlbergs personliga suppleant,
Maria Bogg Ekwall tillJohanna Henrikssons personliga suppleant och
Ida Linnea Schalén till Madeleine Lehandets suppleant i Corpus
Medicums styrelse föt vetksamhetsåtet 201, 6 / 17
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Made/eine l-.ehander och KEsa Sandberg dehog

e1

i beslarer

att föreslå Madeleine Lehander som MFs till ordinade ledamot
LUS ting för verksamhetsåret 2016/17
Madeleine Itbander deÌtog eJ i beslatet

attvàl1a Sandra A.hlberg till MFs fötslag till ordinade ledamot
Studentlund för verksamhetsåtet 2016 / 17

i

i

samt

att välja Ida Linnea Schalén tjll MFs förslag till suppleantposten
Studentlund för verksamhetsåret 2016 / 17

i

att väl1a Sandra Ahlberg till tepresentant i TRF för verksamhetsåret
2016/17

attväl¡a Sandta Ahlberg till otdinarie ledamot i Akademiska
Föteningens överstyrelse och Madeleine Lehander till suppleant för
verksamhet sâret 207 6 / 1.7
Madeleine L,ehander deltog

e1

i beslutet

attvälja Sandra Ahlberg till tepresentant i stipendienämnden
Akademiska Föteningen för vetksamhetsåret 201, 6 / 1,7

Cecilia Skoug ytkar pä att öppna upp poster valberedningen föreslagit
vakantsättning på för fri nominedng

Fullmäktige beslutar
afi bifalilLa C ecilias yrkande
Tillie Johansson nominerar Hilda Gustafsson till Malmömästare
($'llnadsval ht-16)

Mötet beslutar
attvàlja Hilda Gustafsson till Malmö Locus utskottets Malmömästare
för hösttetminen2076
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Madeleine Lehander nominerar Rebecka Hienbäck dll posten som
ordfötande för BIJR för verksamhetsåret 201,6/1.7.
Cecilia Skoug yrkar pâ vakantsättning av posten som ordftöande för
biomedicinska utbildningsrådet för verksamhetsåtet 201,6 /17 samt âtt
återemittera posten till valbetedningen.

Fullmäktige beslutar
att vakantsätta, och till valbetedningen återremittera, posten
som otdförande för BUR för verksamhetsãnet2076/17 genom sluten
voteflng.
I{ajsa Sandberg nominerar Emma Svensson och Egil Borg Bromée
till suppleanter i Ptogramnämnden f& Läkarprogrammet eNL)
under vetksamhetsåret.

Mötet beslutar
attväÏ1a Emma Svensson och Egil Borg Bromée till suppleanter
Ptogramnämnden för Làkarprogrammet ("NL) under
vetksamhet säret 201.6 / 17 .

i

attvakantsàtta, och till valberedningen åtenemittera, posten som
ordförande för MPH-UR för verksamhetsåret 201,6/17 ttll,
valbetedningen.

att vakantsätta, och till valberedningen återemittera, den andra
posten som körledarc för Ultaljud för verksamhetsåret 2016/17
att vakantsätta, och till valberedningen återremittera, posterna som
atbetsmarknadsdagsotdförande för verksamhetsåret 201, 6 / 1,7
att vakantsätta, och till valberedningen återemittera, posten som IT
i It- och mediautskottet för verksamhetslret20T6/17

ansvarig

att vakantsätta, och till valbetedningen återremittera, posten som
arlivane för verksamhetsåret 201 6 / 17 .
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att vakantsätta, och till valberedningen återremitteta, en post i
eniotskollegiet för verks amhet säret 201. 6 / 1,7

s

att vakantsätta, och till valbetedningen återremittera, en post som
vetksamhetsrevisor verksamhetsâret 201.6 / 1.7 .
att vakantsätta, och till valberedningen âtetemittera, ßrà
suppleantp os ter i Programnämnde n f& Läkarprogrammet (PNL) for
vetksamhet sàret 201.6 / 77 .
att vakantsätta, och till valberedningen återremittera, posten som
Internationella utskottet (o+s) för verksamhetsåret 2016/17 .
att vakantsätta, och till valberedningen återremittera, posten som
Ledamot CRC husstyrelse för verksamhet sâret 201 6 / 17 .
att vakantsätta, och till valberedningen återremittera, posten som
HMS-kommittén BMC (o+ s) för verksamhet sâret 201 6 / 17 .
att vakantsätta, och till valberedningen återremittera, posten som
HMS-kommittén CRC (o+s) för verksamhetsäret 201,6 / 17 .
att vakantsätta, och till valberedningen återemittera, suppleantposten
i PD-gruppen för verksamhetsäret 2016 / 17 .
att vakantsätta, och till valberedningen återremittera, en otdinarie
samt två suppleanþoster i Programnämnden för
Rehabiliteringsprogrâm eNR) under verksamhet sàret 201 6 / 17 .
att vakantsätta, och till valberedningen återremittera, tre
suppleantposter i Programnämnden för Masterprogrammen (PNM)
föt vetksamhetsåret 2016 /17 .
att vakantsätta, och till valberedningen återremittera, posterna som
representant i styrelsen för Experimentell Medicinsk Vetenskap
(EMÐ (o+s) för verksamhetsãnet 201.6 / 17 .
att vakantsätta, och till valberedningen återremittera, postern som
teptesentant i styrelsen för Institutionen för l(liniska Vetenskaper
Lund (II(\rI-) (o+s) för verksamhetsârct2016/77.
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att vakantsätta, och till valberedningen återremitterâ, postern som
representant i styrelsen för Institutionen för I(liniska Vetenskaper
Malmö (IK\rM) (o+ s) för verksamhet sât et 201 6 / 17 .
att vakantsätta, och till valberedningen återemittera, poster som
representant i styrelsen för Institutionen för labmedicin Lund (ILL)
(o+s)för verksamhetsãret 2016 /77 .
att vakantsätta, och till valberedningen återremittera, poster som
representant i styrelsen för Translationell medicin $aalrno) (o+s)för
verksamhetsäret 201.6 /17 .
att vakantsätta, och till valberedningen åtenemittera, suppleanq)osten
i internationella kommittén biomed+MPH för verksamhetsåret
2016/17.
att vakantsätta, och till valberedningen återremittera, den andra
ordinarie representânt i studiesociala kommittén biomedicin för
vetksamhetsâret 2016 /77 .
att vakantsätta, och till valberedningen återremittera, posterna som
representant i Studiesociala utskottet
mâsterprogrammet i folkhälsovetenskap (IVIPH) Q) 1ör

vetksamhetsàret 2016 /77

.

att vakantsätta, och till valberedningen återemittera, posterna som
representant i Examinationskommittén läkarprogrâmmet för
vetksamhetsäret 201.6 /77 .
attvakantsàtta, och till valbetedningen återremittera, posten som
representânt i Examinationskommittén biomedicinprogrammet för
verksamhetsäret 201.6 /77 .

att vakantsätta, och till valberedningen återemittera, posterna som
representant i Examinationskommittén logaud för verksamhetsåret
2016/17.
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Fullmäktige
Medicinska Föreningen
Lund-Malmö

att inte föreslå någon till suppleanq)osten i LUS ting vetksamhetsåtet
2016/17
att inte lämna fötslag till posten i LUS valberedning för
vetksamhet sàret 2076 / 77 .
att inte föreslå någon till SFSFUM-delegat för
vetksamhetsãret 207 6 / 77 .

Vidimerat och godkänt

¡Tlq

þL{-

Datum
Julia Ftändberg

-t6
Datum
TillieJohansson

JF

Ï]

(16)

Protokoll

1,6

201.6-05-09 och 201 6-05-1

(16)

1

Fullmäktige
Medicinska Föreningen
Lund-Malmö

I

?o-8 IV

tum

J

Cecilia Skoug

D1<-rc
Datum
Madeleine Lehandet

JF

TJ

ML

