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Rapporter:
Bilaga 1. Meddelanden
Filip Björklund valde 2018-01-06 att avsäga sig fullmäktiges nominering till
posten som ordinarie ledamot i LUS valberedning för resterande del av
verksamhetsåret 17/18.

Bilaga 2. Presidierapport
Ordförande Linnéa Sandström
Kära Fullmäktige!
Jag hoppas att ni liksom jag kunde njuta av lite välförtjänt ledighet över
juldagarna och att ni nu njuter av att tentaperioden är över för denna gång.
Jag själv tycker att det är både otroligt kul och vemodigt att vi nu startar igång
andra terminen för verksamhetsåret.
Sedan förra FUM har jag jobbat på med lite av varje. Jag var på möte med en
arbetsgrupp under GUN kring upphovsrätt för undervisningsmaterial, och en
annan grupp som jobbar med upphandling av ett nytt system för e-lärande
och digital examination.
Jag har också varit på GUN där vi klubbade ny utbildningsplan för både
läkarprogrammet och biomedicinprogrammet. Jag var på förmöte inför
utbildningsnämndens möte och diskuterade bl.a. sommarkurser som ska ges
2018. Som vanligt har jag också varit på OK där vi fortsatt behandla de
ställningstaganden vi jobbat med under hösten.
I kölvattnet efter #metoo har jag både jobbat med läkarprogrammets kick-off
som ska ha hantering av sexuella trakasserier som tema, varit på ett möte
tillsammans med Matilda från MUR och FUM, andra kårrepresentanter och
representanter från universitetet där vi diskuterade arbetsgången och ansvar

vid anmälan av sexuella trakasserier samt på ett möte med representanter från
alla kårer där vi diskuterade hur vi ska fortsätta jobba för att motverka
sexuella trakasserier och hur vi kan hjälpas åt.
Jag har också varit på ett visionsmöte om Science Village Scandinavia
tillsammans med några andra studenter, forskare och personer i ledande
position på fakulteter och på universitetet. Det var spännande och gav lite nya
insikter och idéer och vi studenter gjorde vår åsikt ordentligt hörd.
Förutom alla möten jag springer runt på har försökt hinna med lite hederligt
kontorsarbete som uppdatering av olika dokument, förberedelser inför den
kommande terminen och hantering av ett gäng studentärenden. Styrelsen har
haft ett ordinarie möte sedan sist, samt ett extramöte dedikerat enbart till
diskussioner om styrelsekonstellationen inför nästa verksamhetsår.
När vi sitter på FUM har vi också hunnit introducera MF för de nya
läkarstudenterna och för vårt nya dekanpar.
Roliga saker som hänt sedan sist är bland annat att Egil och jag var på AFs
Luciafirande där Boelspexarna tolkade de klassiska luciavisorna, både mysigt
och roligt. Jag har också varit på avtackning av vår avgående dekan och
prodekan och representerat på Lundaekonomernas vinterbal. Vi har också
deltagit i läkarprogrammets examensceremoni och på examensfesten när vi
har FUM.
I skrivande stund sitter jag och längtar till alperna och hoppas på en fantastisk
resa utan några benbrott eller andra skador, hur det gick med det får vi se på
FUM helt enkelt!
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Vice ordförande Egil Borg Bromée
Sedan förra FUM har jag:
●
●
●
●
●
●
●

Representerat på Studentlunds julfest och ekonomernas vinterbal
Jobbat med tillstånd och anmälningar inför Novischperioden och
examensfesten
Jobbat med förslaget till de nya styrelseposterna
Hjälpt novischer med Studentlundsärenden
Varit på examensceremonin för läkarstudenterna
Deklarerat
Löpande ekonomiskt arbete, där bokföra ikapp varit en stor puck
(mer info i ekonomisk rapport)

Bilaga 3. Styrelserapport
Studenthälsoansvarig Josefine Andreasson
Bäste Fullmäktige,
Sedan senaste FUM har jag:
● Deltagit på Medicinska Föreningens styrelsemöten,
● Deltagit på StorBUR,
● Varit på julbak anordnat på BUR,
● Varit på möte kring den kommande Fokusdagen kring psykisk
ohälsa,
● Reviderat styrelsekonstellationen tillsammans med styrelsen,
● Varit JämU-möte,
● Tillsammans med utbildningsansvarig haft USU-möte.
PR-ansvarig Rickard Hammarstrand
Har sedan sist haft möte ang Corpus Laborans, där en grafisk profil och
marknadsföringsstrategi börjat utformas. Vidare fortgår arbetet med att
utforma MF:s FB-sida, upplägget för framtida lathundar samt koncept för hur
den interna kommunikationen vidare kan utvecklas.

Infosekreterare Sofia Christiansson
Hej FUM!
Sedan sist har jag haft ett första möte med valnämnden om hur FUM-valet
ska gå till och viktiga datum de måste hålla. Jag har skrivit klart en
prioriteringsordning för styrelsen. Vi har haft styrelsemöte 9 och ett
extrainsatt styrelsemöte och jag har skrivit protokoll inför och efter dem.
Utöver det har jag tagit MF-ledigt för att tentaplugga.
Socialt ansvarig Björn Elmberg
Kära FUM!
Sedan förra FUM-mötet har jag varit på STYM9, planerat den nya
styrelsekonstellationen med resten av styrelsen, hållit i fadderutbildning och
bokat alkoholföreläsare till alkoholutbildning som hölls den 9:e januari och
även utlyst Stig Radners Stipendie.
Utbildningsansvarig Tiia-Marie Sundberg
Ärade Fullmäktige!
Sedan senaste FUM har jag gjort följande:
● Kontinuerligt gått igenom och svarat på utbildningsansvarigmejlen
● Deltagit på MF styrelsemöten
● Planerat Mästerföreläsningen
● Deltagit på StorBUR, och styrMUR
● Varit på MFs julbord
● Genomfört USU-möte tillsammans med Studenthälsoansvarig
● Deltagit i JämU-möte
● Reviderat stadgeinstruktioner för MPHur
● Representerat MF på sjukhusworkshop om studentperspektiv på
sjukhus
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Bilaga 4. Rapport Corpus Medicum

Bilaga 7. Ekonomisk rapport

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.

Majoriteten av mitt jobb denna tid har gått åt till att bokföra, bokföra och åter
bokföra, utöver alla löpande bankärenden som ständigt måste göras, såsom
fakturor och utlägg. Något som känns väldigt skönt är att nu är i princip allt
bokfört fram tills den 10e Januari 2018, och därför har jag bra koll på hur det
gått för de flesta utskott denna termin. En mer utförlig ekonomisk
halvårsrapport kommer senare, när vi vet hur det gick för examensfesten och
ceremonin, då de tillhör höstterminen. Det är en väldig lättnad iallafall att var
ai helt i fas och inte ha massa bokföring bakom sig som spökar inför den nya
terminen.

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 ordförandekollegiet diskuterat
ställningstaganden kring högskolepedagogisk meritering och e-lärande, samt
yttrat sig angående remisser om LU:s resepolicy och kvalitetssäkringsarbete.
LUS ting har inte sammanträtt sedan senaste fullmäktigemötet.

Här har vi några utdrag för utskotten vilket kan vara kul att se.Jag har slagit
ihop alla poster för att få deras nettoresultat. Budget innebär här hälften av
den totala budgeten för året. Observera att detta är inklusive soulagering.

Bilaga 6. Rapport Studentlund
Studentlund är ett samarbetsavtal mellan de flesta av Lunds nationer, kårer samt
Akademiska Föreningen.
Egil har varit på Stormöte och SAK där det fortsatt har snackats om hur vi
kan gå vidare med studentappen. Förhoppningsvis blir det till slut något alla
är nöjda med, men det ser ganska svårt ut i nuläget att få en lösning. Det
jobbas i alla fall på olika håll, och vi hoppas att på nästa ting händer det saker
så att vi får en app snart. Annars hamnar vi bara i dödläge igen (vilket vi varit
i ända sedan i somras). Jag har också varit med och informerat de nya
bytisarna vad kårerna gör för något. SAF har ju varit, vilket är som
hälsningsgillet fast bara för bytisar. Jag ska försöka driva i Studentlund i alla
fall att inrätta en bokföringskväll/utbildning för de som kliver på ekonomiska
poster i framtiden. Det tror jag är jättebehövligt! Det är ju inget som har hänt
dock, men något jag hoppas kan få igenom tills sommaren!

Budget

Utfall

Brunchen

−2375

+7762

Ärtan

−1375

−896

JämU

−1250

−1674

KirU

−4150

−4899

Ultraljud

−1500

+1629

−17582,5

−19890

IDRU
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Beslut:
Bilaga 8. Valärenden
Bilaga 8a. Vakanta poster
För närvarande är följande poster vakanta:
Högtidsmarskalk logopedi/audiologi-utbildningen
Malmö Locus utskottet - Malmömästare (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 (o+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.

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
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Bilaga 11. Proposition: Ny novischperiod
Föredragande: Socialt ansvarig Björn
Projektet för att utforma en ny novischperiod har pågått länge. Sedan senaste
gången förslaget var uppe i fullmäktige har styrelsen bearbetat det, skickat ut
det på remiss till alla ledamöter i fullmäktige och sedan behandlat förslaget
igen. Bilaga 11a. är det reviderade förslaget för den nya novischperioden som
styrelsen beslutade om på styrelsemötet 14/12 2017. Bilaga 11b. är styrelsens
förslag på stadgeinstruktioner för novischeriutskottet och bilaga 11c. är ett
försök att i skrift bemöta de kommentarer som inkom under remissrundan till
fullmäktige.
Fullmäktige föreslås besluta
att godkänna förslaget om ny novischperiod enligt bilaga 11a.
att godkänna de reviderade stadgeinstruktionerna för novischeriutskottet
enligt bilaga 11b.

Fullmäktige föreslås besluta
att även fortsättningsvis ha 7 styrelseledmöter, varav två heltidsarvoderade
att ersätta posterna som infosekreterare och PR-ansvarig med
kommunikationsansvarig och arbetsmarknadsansvarig
att ta bort aktivaposterna som arbetsmarknadsdagsutskottsordförande och
lägga deras åligganden på arbetsmarknadsansvarig
att flytta ansvar för sponsorer och arbetsmarknadsdagsutskottet från vice till
arbetsmarknadsansvarig
att arbetsmarknadsansvarig får ansvar för att föra protokoll på styrelsemöten
att socialt ansvarig tar över ansvaret för valnämnden

Bilaga 12. Proposition: styrelsekonstellation 2018/19

att utveckla IT- och Mediautskottets ansvar för att vara
kommunikationsansvarig behjälplig

Föredragande: Ordförande Linnéa
Ur Medicinska föreningens stadga:

att godkänna de reviderade stadgeinstruktionerna enligt Bilaga 12b.

“12. 2 Sammansättning
Styrelsen består av ordförande och vice ordförande samt ledamöter med specifika
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.”
Styrelsens initiala tankar kring styrelsekonstellation var uppe som
diskussionspunkt på förra fullmäktige och sedan dess har styrelsen haft ett
extrainsatt möte för att bereda ett förslag till fullmäktige. Förslaget på den nya
styrelsekonstellationen beskrivs i bilaga 12a. Förslag på reviderade
stadgeinstruktioner finns i bilaga 12b.
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