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Rapporter:
Bilaga 1. Meddelanden
Inga meddelanden.

Fullmäktige föreslås besluta
att använda ovanstående mötesordning för att behandla ärendet

Bilaga 2. Presidierapport

Sedan förra FUM har stor del av vår tid både på jobbet och privat gått åt till
att hantera följderna av FUMs beslut under punkt 21. Linnéa har varit på
karnevalsorgan som för vår del fick bästa möjliga utfall och på två stycken
OK på samma vecka samt på ett möte för att starta upphandlingen av
MedFaks nya digitala lärandeverktyg.

Beslut:
Bilaga 3. Fortsatt hantering av följderna av
novischutvärderingen
På förra fullmäktige 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 föreslår därför FUM att ompröva sitt beslut under
punkt 21 på FUM 2 2017 och använda följande mötesordning för att fatta ett
beslut:
1. De tre berörda medlemmarna kallas in till fullmäktige en i taget och
får 5 minuter att ge sin version.
2. Fullmäktige får möjlighet att ställa frågor i max 10 minuter till var
och en av medlemmarna.
3. Fullmäktige diskuterar ärendet. Efter 20 minuter dras streck i
debatten om ingen yrkar på förlängd tid för diskussion.
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