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Rapporter:
Bilaga 1. Meddelanden

Evelina Karlsson har valt att avsäga sig posten som studentrepresentant i
internationella komittén PNM från och med 2018-01-14.
Medicinska fakulteten har beslutat att visa sin uppskattning för Malmö Locus
genom att stödja Malmö locus med 80 000kr och därmed avskriva resterande
del av den skuld som återstår efter renoveringen. Malmö Locus är alltså helt
skuldfri nu!!

Bilaga 2. Presidierapport
Ordförande Linnéa Sandström
Kära FUM!
Strax efter förra FUM tog jag en minisemester och åkte till Rom, det var väl
behövligt.
Men jag har inte legat på latsidan, vi har hunnit ha 3 styrelsemöten med MFs
styrelse och ett med Corpus styrelse. MFs styrelse har bland annat reviderat
förslaget om den nya novischperioden som ni fått ut på remiss, glöm inte att
svara på den senast 29/11 (alltså samma dag som detta FUM!). Jag har jobbat
med en riktlinje för marknadsföring, och tillsammans med Josefine och Egil
börjat revidera vår krishanteringsplan efter nytillkomna erfarenheter. Josefine
och jag har även jobbat på med fokusdagen om psykisk (o)hälsa som vi
hoppas ska kunna köras i vår. Dessutom har vi börjat förbereda för
novischperioden i vår, bland annat genom möte med de nyvalda generalerna.

har jobbat på med upphandling av en ny plattform för e-lärande och
examination på uppdrag av GUN. Eftersom det är en offentlig upphandling
är själva processen nu under sekretess. Jag sitter även med i en arbetsgrupp
under GUN som tittar på hur vi på Medicinska fakulteten ska hantera lärares
upphovsrätt till material som de tar fram inom ramen för sin tjänst. Detta har
tidigare varit en ganska stor infekterad fråga centralt på universitetet och nu
försöker vi förebygga konflikter hos oss.
Jag har jobbat på med LUS, både en arbetsgrupp om e-lärande och det
vanliga arbetet med OK, och förmöten med studentrepresentanter i
utbildningnämnden. Karnevalsarbetet rullar på och vi har haft möte både med
karnevalskommittén, karnevalens verksamhetsrevisorer och med en
arbetsgrupp som ska ta fram arvoderingsavtal och
stadgeinstruktioner/riktlinjer för kommittén nu när alla ska bli arvoderade i
vår. Om allt går enligt planen har studentbarometern skickats ut när vi har
detta möte. Den har vi genom LUS jobbat mycket med, så om du tillhör en
av dem som fått den skickad till din studentmail, snälla svara på den!
Jag har även representerat MF på Eric. K Fernströms högtidsmiddag i
samband med Forskningens dag 2017, på ARKAD gasquen, en middag under
LERU konferensen (konferens för rektorer från 23 europeiska universitet), på
en lunch under Kampradstiftelsens besök i Lund och på ett möte med
Vetenskapsrådet tillsammans med resten av fakultetsledningen och Region
Skånes forskningschefer. Men det roligaste av allt är att när det är FUM har vi
hunnit vara på Storden!
Det är också vår tur att synas med vår kårkrönika i Lundagård nästa nummer,
så det har jag knåpat med. Håll utkik efter det!

På fakulteten rullar arbetet på med GUN och MFL och nu har
kandidatprogrammet i audiologi fått en ny utbildningsplan! Jag och Madde
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●
Vice ordförande Egil Borg Bromée
Sen senast har jag:
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●

Reviderat novischkontraktet med Björn och Freja
Varit på styrelsemiddag med TRF, jättekul!
Varit på ordinarie möte med TRF
Varit på möte med Studentlund Beredningsgrupp
Fått info från universitetet om vad vi behöver leverera till deras
årsredovisning (verksamhetserättelse + bokslut, vi är dåliga på detta)
Hjälpt Linnéa ta fram underlag för finansiering av husförmannen i
Malmö
Jobbat som ett djur med att ta fram våra äskningar till de olika
nämnderna, vilket jag äntligen är i hamn med. Vi får pengar även
nästa år, vilket är kul!
Börjat boka lokaler till partus och sångboken.
Sökt tillstånd för och bistått med planeringen inför Pubisärtan, och
gjort en brandtillsyn på Locus där vi nu håller på att åtgärda de brister
som fanns.
Bistått med planeringen av Lilla Toddydagen

Bilaga 3. Styrelserapport
Studenthälsoansvarig Josefine Andreasson
Bäste Fullmäktige,
Sedan senaste FUM har jag:
● Deltagit under Studentombudets årliga SSO-utbildning,
● Varit på möte med MFs utbildningsansvarig och ordförande i BUR,
● Deltagit på StorBUR,
● Haft möte med MFs utbildningsansvarig för att planera nästa
USU-möte,

●
●
●
●

Varit på möte med Studentprästerna tillsammans med MFs
ordförande i syftet att fortsätta diskutera planerandet av fokusdagen
kring psykisk (o)hälsa,
Haft möte tillsammans med MFs ordförande och vice ordförande för
att påbörja arbetet kring att revidera MFs krishanteringsplan,
Deltagit på två styrelsemöten,
Haft mejlkontakt med Studentombudet i syftet att bjuda in honom
till att föreläsa under BURs julbak i december,
Varit på Jämställdhet- och likabehandlingsnätverksträff som anordnas
av LUS.

PR-ansvarig Rickard Hammarstrand
Har sedan senast framarbetat en lathund för Facebook-inlägg som det är
tänkt att utskotten ska följa i största möjliga utsträckning. I pipelinen ligger
även en lathund för skapandet av ett event. Vidare arbetas nya omslagsbilder
fram med ny design som bland annat innehåller Medicinska Föreningens
logotyp och Studentlund, för att skapa tydligare förankring till sektionen. En
översiktlig skiss har även börjat planeras, för att tydliggöra kopplingen mellan
MF:s huvudsida på Facebook och alla utskottens respektive Facebook-sidor.
Detta för att göra det mer översiktligt för alla våra medlemmar.
Infosekreterare Sofia Christiansson
Bästa FUM
Sedan senaste FUM har mycket av mitt arbete handlat om utlysningsperioden.
Jag har haft ett möte med valberedningens ordförande om hur hemsidan
fungerar. Jag har marknadsfört utlysningsperioden bland  annat genom
kampanjen ”Dagens aktiva” på Facebook och Instagram. Jag planerade och
strukturerade en del inför och var på plats under vår mingel-måndag på expen
då många aktiva var där för att kunna motivera till att söka poster.
Utöver detta har jag varit på styrelsemöte och haft mina vanliga uppgifter
med att skriva protokoll, uppdatera hemsidan, Instagram och börjat förbereda
inför nästa nyhetsbrev.
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Socialt ansvarig Björn Elmberg
Kära FUM!
Sedan förra mötet har Linnea och jag förfinat förslaget på den nya
novischperioden, varit på styrelsemöte med corpus medicum, och haft möte
med novischperiodberedningsgruppen (det mötet var egentligen före förra
FUM, men efter att jag skrev rapporten till förra FUM).
Allt Gott
Björn Elmberg
Utbildningsansvarig Tiia-Marie Sundberg
Ärade Fullmäktige!
Sedan senaste FUM har jag gjort följande:
● Kontinuerligt gått igenom och svarat på utbildningsansvarigmejlen
● Deltagit på MF styrelsemöten
● Representerat MF på Corbalen, genom att prisbelöna årets Mäster
● Planerat Mästerföreläsningen
● Haft möte med utbildningsrådsordföranden
● Deltagit i MPH-urs, LAURs och MURs styrelsemöte
● Deltagit på StorBUR
● Planerat USU-möte med Studenthälsoansvarig
● Reviderat stadgeinstruktioner för MPHur
● Representerat MF på CRCs husstyrelsemöte
Jag har även deltagit i kursplanearbetet för läkarprogrammet och
PNL-beredningen i egenskap av studentrepresentant.

Bilaga 4. Rapport Corpus Medicum

Corpus Medicum är det samarbete mellan sektionerna MF, VÅVS och SSGI som
formellt utgör kår vid Medicinska fakulteten.
Corpus har haft styrelsemöte och fortsatt diskutera den vandaliserade
corpusflaggan, hur vi ställer oss till corpusmerch och diskuterat redovisningen
som alla kårer ska skicka in till universitetet.

Bilaga 5. Rapport LUS

LUS, Lunds Universitets Studentkårer, är ett samarbetsorgan för alla kårer vid Lunds
Universitet som arbetar tillsammans mot den centrala nivån på universitetet.
LUS jobbar på med att revidera olika ställningstaganden inför det kommande
valåret, med att ta fram ställningstaganden enligt LUS verksamhetsplan och
just nu går det i en rasande fart. Nu har även alla kårer nominerat lärare till
LUS pedagogiska pris och vi väntar spänt på att se vem som blir utsedd till
den hedersutmärkelsen!
Dessutom firade LUS sin 22:a födelsedag den 17/11 med tårta och mys på
svåningen. Grattis LUS!

Bilaga 6. Ekonomisk rapport

Min målsättning till detta FUM var att kunna vara klar med all bokföring kring
corbalen så att jag kunnat leverera ett resultat till er, vilket verkligen är dags. Men
då äskningarna plötsligt dök upp och behövde åtgärdas snabbt (hade helt glömt
bort tiden) så har jag tyvärr fått skjuta på det. Men jag kan ju ge lite andra
ekonomiska rapporter också!
Jag bifogar resultaten från Partus och Sångboken, bilaga 6a. respektive 6b. Dessa
fester är helt bokförda. Jag är nöjd med partus, då den gick endast ca 250kr back.
4

Sångboken däremot gick vi hela 11000 plus på!!! Detta är synd då vi kunnat
spendera lite mer. Men tur var väl det, för då betalade ju sångboken för
uppstädningen av konfettin i hörsalen alldeles utmärkt. Tänk vad det löser sig bra
ibland?
Anledningen till att vi plussade så mycket var att vi hade budgeterat för 230 gäster
men blev ca 256. Det var lite dumt, kanske borde man basera budgetar ännu mer
på antal i framtiden? Jag uppskattade i underkant då jag hellre gick plus än back.
Vet att ni efterfrågar en detaljerad ekonomisk rapport, och tänker att
resultatrapporter för färdigbokförda event är så nära jag kan komma till det. Men
hade självklart blivit mer utförligt om jag kunnat lägga den tid jag velat, vilket jag
ber om ursäkt för. Jag kan dock ge lite info om hur det faktiskt ser ut på banken i
skrivande stund:
●
●

Likvida medel i våra tre konton: 254 642 kr
Vår sparfond som vi inte rör: 144 294 kr

Så rent ekonomiskt tycker jag det känns bra. Allt hänger bara på att jag hänger
med i bokföringen! Ska sätta ihop lite budgetar för nollningen och examensfesten
senare som förhoppningsvis inte heller backar. Tack för mig! Vill ni veta något
mer eller något specifikt, tveka inte att mejla mig så tar jag fram det till FUM.

Bilaga 7. Mötesordning

Följande mötesordning föreslås.
1. Valberedningen presenterar sin nominering till posten i fråga.
2. Medicinska Föreningens ordförande läser upp namnen på eventuella
inkomna motkandidater.
3. Om det finns flera kandidater till posten/poster inom samma
utskott/uppdrag lämnar alla rummet.
4. 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 10 minuter per kandidat.
5. Diskussion om kandidaterna. Efter 15 minuter dras streck i debatten
om ingen yrkar på förlängd diskussion.
6. Önskar någon ledamot av fullmäktige vakantsätta och återremittera
posten till valberedningen trots kandidat(er) ska detta yrkas på.
7. Val sker genom acklamation (om ett alternativ) eller sluten votering
(om flera alternativ).
Fullmäktige kan besluta att fråga ut kandidaterna i grupp om antalet
kandidater till posterna inom ett utskott är färre eller samma som antalet
poster. Fullmäktige beslutar då även om den maximala tiden för detta. 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 val.
Fullmäktige föreslås besluta
att fastslå ovanstående mötesordning för valärenden vid fullmäktige 4.
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Bilaga 8. Valärenden

Bilaga 8a. Valberedningens protokoll
Bilaga 8b. Valberedningens nomineringar
Bilaga 8c. Motkandidaturer kommer som sen bilaga
Bilaga 8d. Vakanta poster
För närvarande är följande poster vakanta:
FUM-sekreterare (s)
Proinspektor
Högtidsmarskalk logopedi/audiologi-utbildningen
Malmö Locus utskottet - Malmömästare (2)
JämU-ordförande (2)
Arkivarie
Seniorskollegieledamot (1)
Ledamot CRC husstryelse
HMS-kommittén BMC (s)
HMS-kommittén CRC (o+s)
PD-gruppen (s)
Styrelsen för EMV (o+s)
Styrelsen för IKVL (o+s)
Styrelsen för IKVM (s)
Styrelsen för ILL (o+s)
Styrlelsen för insitutionen för translationell medicin (o+s)
Administratörsnätverket PNL (o)
PNM-ledamot (personlig suppleant biomedmaster)
PNM-ledamot (personlig suppleant MPH)
Examinationskommittén PNM (o)
PNR-ledamot (personlig suppleant Aud)
Internationella kommittén PNR (aud s)
Studiesociala kommittén PNR (log o)
Examinationskommittén PNR (log o)

LUS valberedning (s) (OBS, enbart nominering, Corpus gemensamma platser)
SFS FUM delegat (1o+2s) (OBS, enbart nominering, Corpus gemensamma platser)
Fullmäktige föreslås besluta
att återremittera alla poster som inte tillsattes på dagens möte till valberedningen.

Bilaga 9. Proposition: införande av yttreligare en husförman till
Malmö Locus
Föredragande: Ordförande Linnéa
Styrelsen har behandlat det återremitterade förslaget om att införa ytterligare en
husförman till Malmö Locus. i Bilaga 9a presenteras det nuvarande ekonomiska
läget, de olika alternativ styrelsen ser som möjliga samt det förslag styrelsen
förespråkar. I bilaga 9b presenteras förslag på reviderade stadgeinstruktioner
Fullmäktige föreslås besluta
att godkänna alternativ D i bilaga 9a, att inrätta ytterligare en post som
husförman för Malmö Locus och ge båda 400kr ersättning per uthyrning.
att godkänna de reviderade stadgeinstruktionerna enligt bilaga 9b.

Bilaga 10. Proposition: Reviderade stadgeinstruktioner IdrU
Föredragande: Ordförande Linnéa
Styrelsen ålades på FUM3 att revidera stadgeinstruktionerna för IdrU för att
möjliggöra för att ha en IdrU-förman vald på kalenderår. Styrelsen har gjort
detta och presenterar förslag på reviderade stadgeinstruktioner i bilaga 10a.
Fullmäktige föreslås besluta
att  godkänna de reviderade stadgeinstruktionerna för IdrU enligt bilaga 10a.

Huntingtoncentrum (samarbete med MDR)
Neuronanocentrum (samarbete med MDR)
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