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Rapporter:
Bilaga 1. Meddelanden

Styrelsen fastställde 2017-11-27 ett nytt novischfridskontrakt som finns
bifogat för kännedom, bilaga 1a.
Simon Karlelid har valt att avsäga sig sin post i MIFFOS från och med
2018-01-01.
I januari 2018 startar KUL, kompletterande utbildning för läkare från
tredjeland (utanför EU/EES), här i Lund.

Bilaga 2. Presidierapport
Ordförande Linnéa Sandström
Kära Fullmäktige!
Nu var det ju inte så länge sedan vi sågs men det har ändå hunnit hända en
hel del. Sedan senast har jag varit på GUN beredningen och bl.a. diskuterat
nya utbildningsplaner för både läkarprogrammet och biomedicinprogrammet
som förhoppningsvis kan antas på GUN nu i december. Jag har också varit
på möte med fakultetsledningen, och när FUM är har jag också hunnit gå på
ALF-ledningsgruppsmöte.
Det börjar dra ihop sig för vår gamla fakultetsledning att gå av och en ny att
kliva på. För att tacka den sittande ledningen har jag varit på avtackning för
alla vicedekaner, en lunch med GUNs beredningsgrupp och snart är det dags
för avtackning även av dekan och prodekan.
På OK diskuterade vi revideringen av rättighetslistan, och jag tror att det kan
bli riktigt bra. När vi har FUM har jag hunnit gå på både karnevalsorgan och
LUS valting och ting.

Jag har tillsammans med studievägledarna för läkarprogrammet jobbat med
att ta fram fall till en workshop om sexuella trakasserier som vi ska ha på
läkarprogrammets kick-off i februari. Syftet är att alla med någon form av
ledningsuppdrag på läkarutbildningen ska få tänka till kring vad deras ansvar
faktiskt innebär och vad de kan och måste göra. Jag har också fortsatt att
jobba med fokusdagen om psykisk (o)hälsa tillsammans med Josefine,
Biomeds programdirektör och studentprästerna och nu börjar det hända
grejer hörrni!
Jag har också tillsammans med LAUR och programledningen för master i
medicinsk vetenskap varit på möte med audiologistudenterna för att
informera om audiologispåret inom MMV inför hösten. Malmö locus styrelse
har haft styrelsemöte som både jag och Egil var på tillsammans med sittande
och nyvald husförman.
Egil och jag kommer dagen innan FUM representera MF i samband med
Nobel! I år är det Medicinska föreningen i Stockholm som ordnar Student
Nobel Night Cap, dvs eftersläppet för nobelfesten och då är vi inbjudna att
delta. Därför finns en liten risk att vi är lite trötta inför FUM, men jag tror ni
kommer peppa igång oss!
Vice ordförande Egil Borg Bromée
Sedan senaste FUM har jag bokfört och varit med och anordnat Den Lilla
Toddydagen, ett julbord för de som var aktiva kring Den Stora Toddydagen,
och den blev mycket lyckad!
Utöver det finns inget att rapportera.
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Bilaga 3. Styrelserapport
Studenthälsoansvarig Josefine Andreasson
Bäste Fullmäktige,
Sedan senaste FUM har jag:
● Bokat in Studentombudet att tala om rättighetslistan på BURs julbak,
● Haft möte med en masterstudent på biomedicinprogrammet i syftet
att diskutera posten som SSO för biomed master,
● Deltagit på samtliga av Medicinska Föreningens styrelsemöten.
PR-ansvarig Rickard Hammarstrand
Har sedan senast lanserat lathunden för FB-inlägg och samtidigt gett
behörighet för utskotten att själva boka och schemalägga enligt bifogade
instruktioner. Vidare jakt på ett optimalt upplägg för kaffeinköp. Fortsatt
arbete med nya coverbilder till utskottens FB-sidor.
Infosekreterare Sofia Christiansson
Hej FUM!
Sedan förra FUM har jag haft möte med IT-ansvarig i MF om hans post och
hur den kan förbättras. Därutöver har jag bara hunnit med mina löpande
uppgifter med protokollskrivning, hemsida och sociala medier.
Socialt ansvarig Björn Elmberg
Kära FUM,
sedan jag skrev förra FUM-rapporten har jag inte hunnit med mer än att gå på
styrelsemöte med styrelsen i MF och ha möte med presidiet, Freja och de två
nya generalerna
Mvh Björn

Utbildningsansvarig Tiia-Marie Sundberg
Ärade Fullmäktige!
Sedan senaste FUM har jag gjort följande:
● Kontinuerligt gått igenom och svarat på utbildningsansvarigmejlen
● Deltagit på MF styrelsemöte
● Deltagit på storMUR
● Planerat USU-möte med Studenthälsoansvarig
● Representerat MF på Högskoleforum
Med vänliga hälsningar
Tiia-Marie Sundberg

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 inte haft något möte sedan senaste fullmäktige och har inget
övrigt att rapportera.

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.
Sedan senaste fullmäktige har OK bl.a. diskuterat revideringen av
studenternas rättighetslista. En av de större nyheterna är att den nya listan
förhoppningsvis kommer inkludera även doktoranders rättigheter till viss
mån. Det har också varit Karnevalsorgan där vi bl.a. diskuterade
arvoderingsavtal för kommittén eftersom de för första gången är arvoderade
allihopa. Dessutom behandlade flera nya policys för karnevalen.
Även LUS ting har sammanträtt och valt en del nya studentrepresentanter
och diskuterat en ny app för information om studentlivet.
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Bilaga 6. Rapport Studentlund

Studentlund är ett samarbetsavtal mellan de flesta av Lunds nationer, kårer samt
Akademiska Föreningen.
Vi har valt en ny Studentlundskoordinator och spånat lite om Studentlunds
framtid på Stormötet. Dessutom har vi representanter från kårerna skrivit
ihop en handling till LUS-ting om Studentlundsappen. LUS fick nämligen
tidigare i år pengar från universitetet att göra en studentlivsapp där man ska
kunna se allt som händer i Studentlivet alla dagar i veckan. Detta blev dock
lagt på is efter att de fick äskan godkänd, och efter årskiftet kommer de
behövas lämnas tillbaka till universitetet om vi inte använder dem. Det tycker
vi i Studentlund skulle vara väldigt tråkigt och onödigt, det finns verkligen ett
behov av en sådan app och vi hoppas att det blir av inom en snar framtid.

Bilaga 7. Ekonomisk rapport

Jag har jobbat på med att bokföra ikapp. Då förra FUM var förra veckan finns
det inte så mycket mer utöverd det att rapportera.

Beslut:
Bilaga 8. Valärenden

Bilaga 8a. Valberedningens protokoll inför FUM4
Bilaga 8b. Valberedningens nomineringstexter inför FUM4
För att hantera det val som bordlades på FUM4.
Bilaga 8.c Valberedningens förslag inför FUM5
Bilaga 8d. Motkandidaturer
Kommer som sen handling.

Bilaga 8e. Vakanta poster
För närvarande är följande poster vakanta:
Högtidsmarskalk logopedi/audiologi-utbildningen
Malmö Locus utskottet - Malmömästare (1)
Malmö Locus utskottet - husförman (1)
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 translationell medicin (o+s)
Studentrepresentant i administratörsnätverket, PNL (1)
PNM-ledamot (personlig suppleant biomedmaster)
PNM-ledamot (personlig suppleant MPH)
Examinationskommittén PNM (1o)
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 (s) (OBS, enbart nominering, Corpus gemensamma platser)
SFS-FUM (s) (OBS, enbart nominering, Corpus gemensamma platser)
Fullmäktige föreslås besluta
att återremittera alla poster som inte tillsattes på dagens möte till
valberedningen.
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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. Datum för val till fullmäktige 2018/2019
Föredragande: Ordförande Linnéa
Ur Medicinska Föreningens stadga:

“18.4 Tid för val och valfullmäktige
Ordinarie val till fullmäktige förrättas på vardagarna under tre veckor på
vårterminen, senaste valdag dock 1 maj. Exakt datum för val till fullmäktige
fastställs av fullmäktige senast på höstterminens sista ordinarie sammanträde,
dock senast 20 vardagar innan valdagen.
Valfullmäktige skall sammanträda två gånger i enlighet med 8.13.
Valfullmäktiges första sammanträde hålls alltid tidigast 10 vardagar och senast
20 vardagar efter ordinarie val. Valfullmäktiges andra sammanträde skall hållas
senast siste maj. Exakta datum för valfullmäktige fastställs av fullmäktige
senast på höstterminens sista ordinarie sammanträde.
De poster som skall väljas på kalenderår inom föreningen skall väljas på ett
ordinarie fullmäktigemöte inom de två sista veckorna i november och den
första veckan i december.”
Ambitionen från styrelsen är att välja ett nytt fullmäktige så tidigt som möjligt
under våren för att kunna hålla Val-FUM tidigare än vanligt eftersom det är
karnevalsår. Samtidigt är det troligen fördelaktigt att vänta till efter att
novischperioden är avslutad. Styrelsen föreslår därför följande tider för
kandidatur till och val av fullmäktige:
Kandidaturtid till FUM: 5 till 18 februari
FUM-val 26 februari till 18 mars
Fullmäktige föreslås besluta
att fastställa ovanstående datum för kandidatur till och val av fullmäktige
2018/2019.
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Bilaga 12. Datum för Val-FUM våren 2018

Föredragande: Ordförande Linnéa
Eftersom det är karnevalsår är ambitionen att inte lägga val-FUM 2 för nära
karnevalen för att ge både ledamöter och kandidater till poster bästa möjlighet
att delta i mötet. Därför föreslås Val-FUM2 ligga tidigare än vanligt. Styrelsen
föreslår därför följande datum för fullmäktiges sammanträden våren 2018:
Val-FUM1 11 april kl 17.00
Val-FUM 2 2 och 3 maj kl 17.00
Fullmäktige föreslås besluta
att fastställa datum för Val-fullmäktige våren 2018 enligt ovan.

Bilaga 13. Datum för fullmäktiges sammanträden våren 2018
Föredragande: Ordförande Linnéa
För sittande fullmäktige föreslår styrelsen följande sammanträdestider:

ansvarsområden, definierade av fullmäktige. Det totala antalet ledamöter skall
vara minst sju och högst åtta. Styrelsen utses av fullmäktige.
Styrelsekonstellationen för nästkommande verksamhetsår ska fastställas av
fullmäktige på förslag från styrelsen senast siste februari.”
Styrelsen har redan börjat förbereda för detta och planerar att presentera ett
färdigt förslag med ordentligt underlag för fullmäktige på FUM6 i januari, men vi
vill gärna ha lite input från FUM redan nu.
Styrelsen anser att 7 ledamöter är ett bra antal och ser ingen anledning att ändra
på det. Däremot har styrelsen diskuterat vissa förslag på omstrukturering av de
befintliga posterna för att förtydliga ansvarsområden och arbetsuppgifter.
Styrelsen anser att de poster som främst skulle behöva förtydligas är
infosekreterare och PR-ansvarig. Dessa poster har överlappande ansvarsområden
vilket vi upplevt som en onödig komplikation som tar både tid och energi från
det faktiska arbetet.

Bilaga 14. Styrelsekonstellation 2018/2019

Styrelsen har därför diskuterat att dessa poster struktureras om till en
kommunikationsansvarig och en arbetsmarknadsansvarig.
Kommunikationsansvarig skulle då ha ansvar för all kommunikation via
hemsidan, nyhetsbrev, sonden, sociala medier m.m. I nuläget är ansvaret över de
olika kommunikationskanalerna lagt lite på båda posterna, men styrelsen anser att
det skulle effektivisera arbetet markant att samla ansvaret på en post.
Arbetsmarknadsansvarig skulle ha ansvar för att stötta
arbetsmarknadsdagsutskottet, ordna annonsörer till sonden och sponsorer till
föreningen. Ansvar för arbetsmarknadsdagen ligger i dagsläget på vice
ordförande, men vi ser fördelar med att all arbetslivs- och näringslivskontakt
samlas i en post för att göra det tydligt och enkelt för både oss själva och den
arbetsmarknad vi vill kommunicera med. Styrelsen har istället diskuterat att vice
ordförande skulle kunna ta över ansvaret för att protokollen.

“12. 2 Sammansättning
Styrelsen består av ordförande och vice ordförande samt ledamöter med specifika

Styrelsen vill betona att detta inte på något sätt är ett färdigt förslag, utan en idé
som ska behandlas vidare av styrelsen. I nuläget önskar styrelsen enbart höra om
FUM tror att vi är på väg i rätt riktning och om det är något konkret som FUM
vill att vi har i åtanke i detta arbete?

FUM 7 21 februari kl 17.00
FUM 8 4 april kl 17.00
FUM 9 23 maj kl 17.00
Fullmäktige föreslås besluta
att fastställa datum för fullmäktiges sammanträden våren 2018 enligt ovan.

Diskussion:
Föredragande: Ordförande Linnéa
Ur Medicinska föreningens stadga:
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