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Rapporter:
Bilaga 1. Meddelanden

Ebba Peber har valt att avsäga sig posten som sondenredaktör för resterande
del av verksamhetsåret 2017/18.
Det kom till vår kännedom att LUS delegerat val av studentrepresentanter i
regionens styr- och ledningsgrupp för VFU till Corpus. Vi valde Veronica
Hernström till studentrepresentant i ledningsgruppen och David Persson
(ordförande för VÅVS) till styrgruppen på corpusmötet den 19/10/2017.

Bilaga 2. Presidierapport
Ordförande Linnéa Sandström
Kära Fullmäktige!
Sedan sist har det hänt mycket! vi har haft styrelse möte både i MF och i
Corpus, vi har sammanträtt med vårt seniorskollegie och en extra gång med
er.
Jag, Tiia och John, ordförande för MUR, jobbat med både ett inspel till
regeringen om examensmål för ett 6-årigt läkarprogram och dels har vi jobbat
med en internremiss från PNL om läkarporgrammets nya utbildningsplan. Jag
har också varit på läkarporgrammets psykosociala skyddsrond. Sedan i somras
har jag jobbat mycket med att försöka ordna bästa möjliga lösning för
audiologimagisterns framtid tillsammans med LAUR och flera
studentrepresentanter. Jag har deltagit på GUNs beredning och diskuterat
Audiologiprogrammets nya utbildningsplan och på PNM för att diskutera
budget för de olika programmen. Jag har varit med på fakultetsledningens
möte och diksuterat bl.a. informationssäkerhet och den nya studentwebben.

Jag har hunnit med lite olika projekt också, bla att börja skriva lathundar kring
t.ex. hur man äskar pengar från MF eller nämnder och jag har haft möte om
och börjat skriva på en riktlinje att luta sig mot gällande marknadsföring av
extern part via våra informationskanaler. Jag har också jobbat mer med
fokusdagen om psykisk ohälsa och har stora förhoppningar om att det blir
bra.
Som vanligt har jag också jobbat en hel del med LUS: jag har varit på OK på
fredagarna och bl.a. diskuterat regeringens budgetproposition och hur
lärosätet ska agera utefter det samt univeristetets verksamhetsplan för 2018.
Jag har varit på ting och valt studentrepresentanter åt LUS, och det finns
fortfarande en hel del vakanser som man kan motkandidera till! Jag har också
varit på karnevalsorgan och haft förmöten inför både utbildningsnämndens
och universitetsstyrelsens möten. OK har dessutom tillsatt en del
arbetsgrupper och jag sitter med i några av dem där vi från Medfak är särskilt
berörda, t.ex. en grupp som jobbar med e-lärande och en som jobbar med
LUS regionpolitiska ställningstagande.
Sedan har jag förberett och varit med på Sandblomdagen när FUM hålls.
Andra roligheter som har hunnits med när vi sitter på FUM är ju corbalen,
och förberedelser för det har också tagit upp sin beskärda del av tiden.
Jag tror det var det mesta, har ni frågor så fråga på!
Vice ordförande Egil Borg Bromée
Sedan förra FUM har utöver mitt löpande arbete med bokföring och
utbetalningar tiden gått till följande spännande arbetsuppgifter:
●

Skidresan: slutpill med att fylla platserna efter avhopp m.m.
tillsammans med UCPA. Nu är vi i mål!
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●
●
●
●
●
●
●
●

Corbalen: gått på möten, varit ekonomiskt rådgivande, fixat
jättemycket med biljetter (avhopp och reserver, allmän support m.m.)
Haft möte med Kapellmästare ang. framtiden och rutiner. (mer
kommer senare)
Pratat med KirU både här och i Örebro ang. en gemensam KirU-helg
i April samt hur MF skulle kunna bistå.
Hantera efterföljder från förra FUM-mötet tillsammans med Linnéa,
som kulminerade i det extra FUMet
Brandinspekterat Locuspuben tillsammans med husförmannen samt
beställt några skyltar vi ska sätta upp. Snart har vi ett nytt tillstånd!
Haft kickoff med Corpus alla styrelser samt deltagit i VÅVS
spökbollsturnering. Otroligt kul!
Varit på möte med Seniors
Varit på styrelsemöte med Locus Medicus Malmoensis

Bilaga 3. Styrelserapport
Studenthälsoansvarig Josefine Andreasson
Bäste Fullmäktige,
Sedan senaste FUM har jag:
● Haft möte med utbildningsansvarig och ordföranden för JämU för
att sammanställa utvärdering/beskrivning av JämU för 2017,
● Varit på psykosocial skyddsrond för läkarprogrammet,
● Deltagit på det extrainsatta FUM,
● Varit på kick-off med samtliga styrelser inom Corpus Medicum,
● Tillsammans med utbildningsansvarig och JämU uppdaterat
stadgeinstruktionerna för JämU,
● Bjudit in Medicinska Föreningens studerandeskyddsombud till den
årliga SSO-utbildningen som hålls av Studentombudet,
● Arbetat med en psykosocial ärenderapportering,
● Börjat planera kring en sittning för USU.

PR-ansvarig Rickard Hammarstrand
Sedan senast har arbetet flutit på enligt business as usual med
facebook-inlägg, text förfrågningar osv. En kommande profiluppfräschning
ligger i pipelinen där skisser för omslagsfoto har börjat göras för ett antal av
utskottens FB-sidor. Även ett initialt upplägg har diskuterats för sponsoravtal,
där tankar är kring vilka aktörer som kan vara intressanta för Medicinska
Föreningen. Vidare har också planer väckts på att lansera en digital intern
kommunikationsplattform istället för den nuvarande via mejl/fb. Detta bör
möjliggöra snabbare och mer effektiv kontakt mellan utskott.
Infosekreterare Sofia Christiansson
Hej FUM
Sedan sist har jag haft det vanliga arbetet med att uppdatera hemsidan,
Instagram och skriva protokoll. Jag har skrivit det första nyhetsbrevet som
(förhoppningsvis) ska ha kommit ut innan FUM-mötet. Jag har även arbetat
med ett utkast på en prioriteringslista för styrelsen. Dessutom var jag med
och representerade styrelsen på det extrainkallade FUM-mötet.
Socialt ansvarig Björn Elmberg
Kära FUM!
Sedan sista mötet har jag varit på styrelsemöte med corpus medicum, kick-off
med styrelserna för corpus medicum, det extrainsatta FUM-mötet, och haft
möte med novischberedningsgruppen. Därtill har vi även haft ett
styrelsemöte.
Utbildningsansvarig Tiia-Marie Sundberg
Ärade Fullmäktige!
Sedan senaste FUM har jag gjort följande:
● Kontinuerligt gått igenom och svarat på utbildningsansvarigmejlen
● Varit på Corpus Kick-off
● Haft kontakt med Mäster angående Mästerföreläsningen
● Deltagit i StorLAUR, storMUR och MPH-möte
● Haft möte med ordförande för MPH-ur
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● Hållit i två kursombudsutbildningar (på svenska och engelska)
● Deltagit på styrelsemöten för MF
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 bl.a. valt studentrepresentanter till styr- och
ledningsgrupper för VFU i Region Skåne. Vi utvärderade även corpuscampen
och diskuterade hur vi ska jobba vidare med den framöver och fick en
rapport från Sveriges förenade studentkårers medlemshelg.
Corpus har i uppdrag just nu att hitta en kandidat som ska sitta som
Corpusrepresentant i LUS-valberedning. Om du är vill veta mer om detta,
maila ordf@mfskane.se
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 ting har sammanträtt igen och denna gång klubbade vi igenom en
stadgeändring i andra läsningen rörande röstsystem vid personval. Vi valde
även in ett gäng nya studentrepresentanter, men det finns fortfarande flera
vakanta poster. Är du sugen på dem så gå in på
https://reg.lus.lu.se/?page=ListPosts så finns alla poster och vakanser listade!
På ordförandekollegiet har vi bl.a. diskuterat budgetpropositionen,
resursfördelning och Lunds universitets verksamhetsplan för 2018. Vi har
också diskuterat Science village scandinavia och fenomenet
titulärproffessorer.

Bilaga 6. Rapport Studentlund
Studentlund är ett samarbetsavtal mellan de flesta av Lunds nationer, kårer samt
Akademiska Föreningen.

Egil har varit på AFs överstyrelsemöte och bl.a. valt en ny edil. I övrigt inget
att rapportera.
Bilaga 7. Ekonomisk rapport
Ibland har det varit svårt att frigöra tid till den viktiga bokföringen, men förra
veckan kunde jag äntligen sätta mig och bara nöta och lyckades sätta mig helt
i fas. Men bokföring går att jämföra med att städa sitt hem, och även om man
storstädat och gjort det jättefint så blir alltid sakta stökigare och snart är man
tillbaka i samma sits om man inte är på sin vakt. Iomed corbalen har jag
väldigt mycket att bokföra, och snart är det även dags för den stora äskan till
programnämnderna, där vi äskar för Novischperioden, IDRU, Corpus
Laborans samt examenshögtiderna, bland annat, vilket är en tidskrävande
uppgift.

Med andra ord kommer jag behöva lägga mycket tid på ekonomin framöver,
men är säker på att det kommer gå bra och det känns skönt att vara hyfsat i
fas i dagsläget.
Fakturan för hörsalen har kommit, och den låg på 10000. Det kändes väldigt
skönt och hanterbart: det kommer inte påverka vår ekonomiska situation
nämnvärt. Corbalen ser ut att gå fint budgetmässigt. Vi lyckades lösa relativt
billig underhållning och kan då satsa mer på tekniken. Men, för att vara en av
de mest populära balerna i Lund som alltid säljer slut har vi väldigt låga priser.
Vilket är kul, men för bara 30kr mer per person skulle man få otroligt mycket
mer att röra sig med och göra en ännu mer maxad fest.
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Merch: Det är inte lika mycket hets att köpa tröjor som förra gången, men de
går åt stadigt. Vi ska sälja i Malmö nästa vecka och jag tror att nästa termin
med T1 kommer vi kunna bli av med lagret långsiktigt. Ordensband går åt
som smör, vilket är kul, då investeringen på 18000 för inköpen gjordes 2012.
Vinstmarginalen är alltså mycket god!
Jag vet att ni efterfrågade en mer detaljerad rapport, där budgetutfall finns
med, till detta FUM. Jag har inte haft möjlighet att sätta ihop en sådan till
deadline, men ska försöka få med en som en sen handling. Har dock väldigt
mycket annat att stå i så det är svårt att prioritera. Ska göra mitt bästa! Förstår
att ni är nyfikna.

Beslut:
Bilaga 8. Stadfästanden

FUM tog ett per capsulam beslut om att sammankalla ett extra
fullmäktigemöte som vi behöver stadfästa. Se bilaga 8a.
fullmäktige föreslås besluta
att stadfästa beslutet om att sammankalla ett extra fullmäktigemöte
19/10/2017.

Bilaga 9. Valärenden

PD-gruppen (s)
Styrelsen för EMV (o+s)
Styrelsen för IKVL (o+s)
Styrelsen för IKVM (s)
Styrelsen för ILL (o+s)
Styrlelsen för translationell medicin (o+s)
Studentrepresentant i administratörsnätverket, PNL (1)
PNM-ledamot (personlig suppleant biomedkandidat)
PNM-ledamot (personlig suppleant biomedmaster)
PNM-ledamot 3 MPH
PNM-ledamot (personlig suppleant MPH)
Examinationskommittén PNM (3o)
PNR-ledamot (personlig suppleant Aud)
Internationella kommittén PNR (aud s)
Studiesociala kommittén PNR (log o)
Examinationskommittén PNR (log o)
Huntingtoncentrum (samarbete med MDR)
Neuronanocentrum (samarbete med MDR)
LUS valberedning (o+s) (OBS, enbart nominering, Corpus gemensamma platser)
Fullmäktige föreslås besluta
att återremittera alla poster som inte tillsattes på dagens möte till
valberedningen.

Bilaga 9a. Vakanta poster
För närvarande är följande poster vakanta:
Högtidsmarskalk logopedi/audiologi-utbildningen
Malmö Locus utskottet - Malmömästare (2)
Sondenredaktör (1)
Arkivarie
Seniorskollegieledamot (1)
Ledamot CRC husstryelse
HMS-kommittén BMC (s)
HMS-kommittén CRC (o+s)
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Bilaga 10. Val av valberedning
Ur Medicinska Föreningens stadga:
”10.1 Mandatperiod
Valberedningen utses för perioden 1/10 - 30/9.
10.2 Sammansättning
Valberedningen består av ordförande och minst fyra ledamöter. Alla
utbildningar, vars studenter ingår i sektionen, äger rätt att finnas
representerade. Presidial eller  styrelseledamot får inte vara ledamot av eller
ordförande i valberedningen. Valberedningen väljs på fri nominering på det
första fullmäktigesammanträdet för höstterminen.
10.3 Åligganden
Valärende skall förberedas av sektionens valberedning.
Det åligger valberedningen att lämna förslag till fullmäktige på:
- styrelse,
- utskottsordföranden,
- fullmäktiges mötesordförande, vice mötesordförande, sekreterare, vice
sekreterare,
- inspektor,
- revisorer,
- sektionens externt förtroendevalda samt
- övriga valärenden vid behov.”
Fullmäktige föreslås besluta
att tillämpa fri nominering till valberedningen för att fylla resterande platser i
valberedningen

Bilaga 11. Fortsatt hantering av följderna av
novischutvärderingen
På FUM2 diskuterades novischutvärderingen under punkt 21 och FUM
beslutade att stänga av tre personer från corbalen pga brott mot nollefriden.
Presidiet har efter detta och efter diskussion med de berörda och våra
verksamhetsrevisorer, upplevt behov av att ge dessa tre personer chans att
själva stå inför FUM för att ge FUM hela bilden och sedan låta FUM fatta
slutgiltigt beslut. Styrelsen föreslog därför FUM att ompröva sitt beslut under
punkt 21 på FUM 2 2017 på ett extrainsatt fullmäktigemöte den 19/10.
Voteringen resulterade i lika röstetal, och enligt medicinska föreningens
stadga punkt 9.8, bordläggs ärendet till nästkommande sammanträde och
Fullmäktiges tidigare beslut kvarstår tills dess.
Fullmäktige har även vid flera tillfällen uttryckt önskan om att diskutera mer
långsiktiga påföljder för nollefridsbrotten. Presidiet har diskuterat frågan
vidare och anser att MF gjort en viktig markering om att vi inte tycker att
nollefridsbrott är acceptabelt, men att vi tycker att mer långsiktiga åtgärder är
allt för drastiskt i ljuset av nollefridsavtalets nuvarande utformning.
Styrelsen föreslår därmed fullmäktige besluta
att stå fast vid fullmäktiges beslut under punkt 21 på FUM2 2017
att inte vidta vidare åtgärder i frågan om denna termins nollefridbrott utan
istället fokusera på att motverka att detta upprepas.

Bilaga 12. Toddyfesten 2018
Föredragande: Vice ordförande Egil

I vår blir det ingen vanlig Toddyfest, då pga påskens placering och
automatiska bokningar i borgen blir Toddyspexet av med sin
föreställningslördag. Detta skapar ett antal problem men också några
möjligheter. Förra året slogs det fast att vi ska revidera Toddyfesten, då den
har varit problematisk i åtminstone 15 år utan några förändringar. Såväl
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Toddyspexet som MF är inte nöjda med upplägget. Våra medlemmar som
inte har en direkt koppling till Toddydagen ser inte lockelsen i festen och att
ha alkoholtillståndet i samma lokal som spexet sätter upp är inte bara olagligt
utan också djupt stressande och problematiskt för såväl sexmästare som
Toddyförman. I år kommer Toddydagen att infalla den 24e mars, samtidigt
som Lunds nations bal.
Vi har ett avtal med Toddyspexet som skrevs 2004 som bestämde hur vårat
samarbete ska se ut. Det har funkat, men om vi ska reformera festens upplägg
måste också detta avtal skrivas om i grunden, då det är anpassat efter hur
Toddyfesten sett ut historiskt. I år är det uteslutet att genomföra denna
reformation, då de vanliga förhållandena inte gäller med spexets föreställning
och borgbokningar. Därför måste 2018 års toddyfest bli en övergångsfest,
som sker på helt egna och nya förutsättningar. Eftersom det inte finns någon
möjlighet för att Spexet och MF ska dela sittning som vi brukar (inga lediga
lokaler är tillräckligt stora), kommer vi behöva dela upp oss. Eftersläppet
kommer antagligen ske på Finnfesten och vi kommer ha sittningen i
källarsalen.
Hur festen kommer se ut 2019 är ett spännande projekt vi måste börja med
under detta verksamhetsår, med avtalsförhandling mm. Till årets fest handlar
det bara om att hitta en tillfällig lösning som funkar denna gången.

Bilaga 13. Projektet ny novischperiod
Föredragande: Socialt ansvarig Björn

Novischberedningsgruppen har haft möte och gått igenom inputen från
FUM8 i maj och utefter det skrivit ett nytt förslag på hur den nya
novischperioden ska organiseras, se bilaga 13a. Därtill har gruppen tagit fram
förslag på nya stadgeinstruktioner för novischeriutskottet, se bilaga 13b.
Eftersom vi inte hinner implementera dessa förändringar till novischperioden
i vår föreslår gruppen FUM att novischförmannen som sitter på kalenderår
väljs för ett halvår nu HT17, för att förenkla övergången till den nya
novischperioden HT18. Man kan i så fall uppmana den nya
novischförmannen att söka till det nya novischeriet, och om den nya
novischperioden inte skulle implementeras HT18 så kan man helt enkelt välja
om samma person till ännu ett halvår.
Fullmäktige föreslås besluta
att godkänna förslaget på ny novischperiod som arbetsgruppen lagt fram
enligt bilaga 13a.
att fastställa de reviderade stadgeinstruktionerna för novischeriutskottet enligt
bilaga 13b. att gälla fr.o.m. nästkommande novischperiods slut.
att välja novischförmannen som väljs under HT17 för ett halvår, för att
förenkla övergången till den nya novischperioden HT18.

Fullmäktige föreslås besluta
att att i år hålla toddyfesten i källarsalen i AF-borgen för MFs medlemmar för
att värna om traditionen.
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Bilaga 14. Utvärdering av JämU

Föredragande: Studenthälsoansvarig Josefine
Fullmäktige beslutade den 10 november 2015 att instifta ett tillfälligt
Jämställdhets- och likabehandlingsutskott, hädanefter JämU, för perioden
01/01/2016 - 31/12-2016 och uppmanade styrelsen att utvärdera utskottets
arbete till fullmäktige 3 verksamhetsåret 2016/17. Fullmäktige beslutade då att
förlänga JämU som tillfälligt utskott för perioden 01/01/2017 - 31/12/2017
och uppmanade styrelsen att återigen utvärdera utskottets arbete och
utveckling efter den första utvärderingen inför fullmäktige 3 verksamhetsåret
2017/18.
Efter att ha haft ett utvärderingsmöte med utskottsordföranden för JämU har
styrelsen diskuterat arbetet och kommit fram till att utskottet har en viktig
funktion att fylla i föreningen och styrelsen anser att JämU utvecklat många
av de områden som fullmäktige ålade dem att förbättra på FUM 3 2016/17.
Se bilaga 14a-b.
Fullmäktige föreslås därför besluta
att instifta Jämställdhets- och likabehandlingsutskottet, JämU, som ett
permanent utskott i Medicinska föreningen fr.o.m. 01/01/2018.
att godkänna de föreslagna stadgeinstruktionerna för JämU enligt bilaga 14b.

Bilaga 15. Motion från IdrU
Föredragande: Ordförande Linnéa

IdrU-förmännen har skickat in en motion till fullmäktige enligt nedan:
“Hej!
Jag och Hannes önskar att det väljs in en 3e IDRU-förman. Med 5st ordinarie
träningar i veckan, 2st turneringar (Novischslakten och Medicinbollen) per

termin, bokningskamper med kommunen  samt hela MedSM på våren hade
det varit bra med en till. Med en 3e förman hade vi kunnat ha mer fokus på
extraträningar/pröva-på-tillfällen. Dessutom underlättar det om någon av oss
blir sjuk/inte kan en träning då vi annars måste förlita oss på att den andra
kan/någon utomstående som kan hämta utrustningen/nycklar etc.
Linnea Magnusson, IDRU-ordf”
Vi har sedan tidigare diskuterat arbetsbelastningen inom IdrU som är väldigt
hög och vi i presidiet delar de nuvarande IdrU-förmännens bild av att
ytterligare en IdrU-förman hade varit bra, och denna möjlighet finns redan
reglerad i stadgeinstruktionen för IdrU:
“Idrottsutskottet leds av två till tre idrottsutskottsordförande.
Idrottsutskottsordförandena utses av fullmäktige på verksamhetsår.”
Fullmäktige föreslås besluta
att utlysa ytterligare en post som IdrU-förman för resterande del av
verksamhetsåret 2017/18

Bilaga 16. Proposition: Malmö Locus husförman
Föredragande: Vice ordförande Egil

Vi har en Husförman som står för alla bokningar på Locus i Malmö. Hon
jobbar jättehårt och antalet uthyrningar bara ökar. Det är nätt och jämnt att
det fungerar som ensam aktiv, så om man vill kunna utveckla konceptet
behöver man vara en till. Detta hade underlättat överlämningen också då de
två kan överlappa varandra. Det kommer också bli en mer attraktiv post om
man har någon att dela bördan med. Det är inte hållbart som det ser ut idag,
huset används idag otroligt mycket mer än när det införskaffades och man
valde att ha en husförman. Nu är det uthyrningar hela tiden och det är otroligt
tungt för en ensam ansvarig som måste inventera och kolla städning efter
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varje uthyrning. Därför föreslår jag att man inför ytterligare en kapellmästare
till denna sökperiod som väljs på verksamhetsår. Se reviderade
stadgeinstruktioner i bilaga 16a.
Fullmäktige föreslås besluta
att fastställa de reviderade stadgeinstruktionerna enligt bilaga 16a. och utlysa
ytterligare en post som Malmö locus husförman med mandatperiod på ett
halvår.

Diskussion:
Bilaga 13. Corpus Merchandise
Föredragande: Ordförande Linnéa

Frågan om merchandise för Corpus har lyfts till corpus styrelse och vi vill
diskutera det med fullmäktige. Förslaget är att köpa in ordensband, pins
och/eller medaljer med corpus logga/färger och sälja till medlemmarna. Hur
ser fullmäktige på det?
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