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Rapporter:
Bilaga 1. Meddelanden
Sarah Warsi valde 2018-02-09 att avsäga sig posten som ordinarie ledamot i
lärarförslagsnämnden för resterande del av verksamhetsåret 17/18.
Cecilia Skoug valde att avsäga sig posten som suppleant i
lärarförslagsnämnden för resterande del av verksamhetsåret 17/18.

Bilaga 2. Presidierapport
Ordförande Linnéa Sandström
Ärade FUM,
Sedan senaste fullmäktige har jag gjort lite av varje som vanligt. Jag har
förberett och deltagit i läkarprogrammets kick-off på temat trakasserier, både
genom att tillsammans med studievägledarna hålla i ett diskussionspass och
genom att sitta med i panelen under en fri paneldiskussion.
Jag har fortsatt att jobba med upphandlingen av den digitala plattform som
GUN önskar sig, dock avstannade arbetet pga att det krävdes
MBL-förhandling först, men snart är det på banan igen!
Jag och Josefine har varit på psykosocial skyddsrond för PNR där vi bl.a. fick
höra från studenthälsan att de är så överbelastade att de fått göra en del
omstruktureringar, bl.a. att man nu får boka in ett första samtal själv via deras
hemsida istället för att ringa. Tider släpps en gång i veckan för ca 3 veckor
framåt.
Jag har också varit på PNL och berättat om hur den nya novischperioden
kommer se ut, förhoppningsvis blir de också nöjda med det nya upplägget.

Dessutom har jag varit på möte med ALF ledningsgrupp och varit på
beredningsmöte inför GUN.
Jag och de andra språkrören i Corpus har börjat försöka väcka liv i CUR Corpus Utbildningsråd, och hoppas att det ska kunna vara till hjälp för vårt
gemensamma utbildningsbevakande arbete. Tanken är att språkrören,
utbildningsansvariga i styrelserna och de som vill och kan träffas med jämna
mellanrum och har ett litet förmöte inför de kommande mötena på fakulteten
och i LUS. Vi får se om det funkar!
Jag har besökt MURs möte och försökt dela med mig av lite MUR erfarenhet
och haft möte med LAURs ordförande samt högtidsmarskalk för biomed för
att försöka se till så att logauds examensceremoni tas om hand så gott vi kan.
Tanken nu är att LAURs styrelse tillsammans med högtidsmarskalken för
biomed hjälps åt att fixa ceremonin för logaud och vi i styrelsen försöker
såklart backa upp och hjälpa till.
Arbetet med åsiktsprogrammet har verkligen dragit igång! Vi har
sammanställt en enkät (om ni inte har svarat än så gör det, den finns här:
https://goo.gl/forms/XYYcmuPItlokf3oc2 ) Vi har också haft det första
mötet i arbetsgruppen och sammanställt åsikter gällande finansiering av högre
utbildning och resursfördelning.
Jag representerade Corpus på LUS ting och försökte argumentera för en
studentlundsapp, men tyvärr vann vårt yrkande inte konsensus. På OK har vi
diskuterat modellförslaget för styrning och resursfördelning till högskolor
ganska mycket samt internationaliseringsarbetet vid LU.
Vi har haft två styrelsemöten sedan sist, det har varit mycket trevligt och vi
har haft finbesök av våra nya inspektorer, KUL!
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Andra Kul grejer som hänt när det är FUM är ÖL-dagen, att Corpus
Laborans gått av stapeln och att vi fått vara med på årets Mästerföreläsning, vi
hoppas på succé!

gå plus ändå! Jag har inte behövt jobba något alls med själva dagen, till
skillnad från tidigare år, vilket har varit orimligt skönt. Årets utskott har varit
extremt starkt, vilket både jag och dem säkert känner är både skönt och roligt.

Jag har även representerat MF på Hälsningsgillet, LUs årshögtid med
efterföljande middag, en lunch med de främsta donatorerna till LU samt på
Avstampet, dvs avslutningen av 350-årsjubileet. Jag skulle även deltagit i en
rektorslunch och ett frukostmöte med vår nya prorektor, men tyvärr låg jag
hemma sjuk och missade det. Som tur var hann jag i alla fall bli frisk till
Partus.

Toddydagen har det börjat arbetas med, vilken kommer bli unik i sitt slag.
Kan ni tänka er att detta är första gången sen föreningens grundande som vi
inte kommer ha sittning i Stora Salen med spex och allt vad det innebär? Vi i
utskottet är ändå övertygade om att det kommer bli jättebra, och ska se till att
våra 120 gäster får en (extremt prisvärd) upplevelse utöver det vanliga.
Eftersom bladet drar in lika mycket som vanligt, men våra utgifter kommer
vara enormt mycket mindre finns det ansenliga mängder pengar att röra sig
med. Dagen är i dagsläget budgeterad att gå ca 45000 plus...

Att vara hemma en vecka gjorde tyvärr att jag missade en del möten och så
vidare, men det gjorde också att jag hann jobba ikapp med lite av allt vanligt
jobb vilket gör att jag nu känner mig lite mindre stressad. Inget ont som inte
har något gott med sig. Dessutom har jag hunnit klämma in lite tid med min
familj, både hemma i Linköping och nu några lediga dagar när mina
småsyskon är nere på besök.
Vice ordförande Egil Borg Bromée
Sen förra mötet har tre stycken saker tagit den mesta av min fokus:
Novischperioden, Corpus Laborans och Toddydagen.
Sångboken och partus kom och gick i en storm. Bokföringsmässigt har jag
inte hunnit ta tag i dem än, så vi får se sedan när jag är i fas hur hela
novischperioden gick. Jag har en farhåga dock om att Partus blev dyrare än
väntat, då jag trodde porslinet och linnet ingick i priset och därav gjorde en
felaktig budget. Den som lever får se!
Arbetsmarknadsdagen jobbar på för fullt, ni har kanske sett hur mycket lådor
som finns på kontoret och all reklam. Något säger mig att detta kan bli den
häftigaste Laborans på länge, och trots större utgifter än någonsin beräknas vi

I övrigt har jag bokfört och utfört bankärenden som vanligt. Det är ett jäkla
slit, särskilt att bokföra novischperioden, och jag har mycket just nu bakom
mig att ta tag i. Men när alla siffror hittat sin plats och man kan göra fina
resultatrapporter gör tillfredsställelsen det värt.

Bilaga 3. Styrelserapport
Studenthälsoansvarig Josefine Andreasson
Bäste Fullmäktige,
Sedan senaste FUM har jag:
● Deltagit på Medicinska Föreningens styrelsemöten,
● Deltagit på StorBUR,
● Representerat på Sångboken och Partus,
● Representerat på Hälsningsgillet,
● Varit på skyddsrond för PNR,
● Skickat ut remiss från regeringen ”Förslag för stärkt ställning och
bättre levnadsvillkor för transpersoner i Sverige” till U-råden och
styrelsen för att få synpunkter från dessa. Remissvaren ska
sammanställas för att presenteras för NJoL,
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●

Påbörjat arbetet kring att sprida information om organisationen
”Unga Vuxna”,
Kontaktat Lovisa i HMS-kommittén i syftet att sätta upp
handtvättinstruktioner på BMC,
Varit en av SSOerna behjälplig i arbetet att sammanställa en enkät
kring fysisk studiemiljö till läkarstudenter.

PR-ansvarig Rickard Hammarstrand
Sedan senast har fokus legat på att ta fram ett koncept för utlysning av både
FUM-val, styrelseval samt lediga poster till det uppdaterade Novischeriet.
Löpande mejlkontakt med ett antal utskott samt design av kommande
FB-covers har även jobbats på.
Infosekreterare Sofia Christiansson
Bäste FuM
Sedan sist har jag mest arbetat med mina löpande uppgifter med att skriva
protokoll och uppdatera hemsidan. Jag har påbörjat arbetet med
marknadsföringen inför utlysning av styrelseposterna som snart börjar. Jag
har justerat klart en prioriteringsordning som vi tagit fram i styrelsen och
skrivit min halvårsrapport. Dessutom har jag varit med på Sångboken och
Partus.
Socialt ansvarig Björn Elmberg
Hej FUM!
Sedan förra mötet har jag sammanställt halvårsrapporterna från utskotten,
planerat kring studiesociala eftermiddagen, minglat lite på novischperioden
under två kvällar både för att se och synas, möte med Läkaresällskapet i Lund,
reppat MF på studiesociala eftermiddagen, och varit på styrelsemöte.

Utbildningsansvarig Tiia-Marie Sundberg
Ärade Fullmäktige!
Sedan senaste FUM har jag gjort följande:
● Kontinuerligt gått igenom och svarat på utbildningsansvarigmailen
● Deltagit på MF styrelsemöten
● Haft möte med MPH-URs ordförande
● Jobbat med stadgeinstruktionsrevideringen för MPH-UR
● Anordnat Mästerföreläsningen (20 februari kl. 16:15 i Segerfalksalen)
● Representerat styrelsen på novischperiodsaktiviteten Partus
● Deltagit på möte angående finansiering av högre utbildning i Sverige
● Haft möte med ordförande och MUR-styrelsen
● Deltagit på storMUR
● Svarat på remiss till studenthälsoansvarig angående transpersoners
levnadsvillkor
● Representerat styrelsen på ÖL-dagen
● Representerat MF på Hälsningsgillet
● Deltagit som studentrepresentant på kursplane- och programnämndsmöten
på läkarprogrammet

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 sedan senast och valt delegater till SFS FUM
och universitetskollegiet enligt FUMs förslag (Linnéa och David resp Linnéa)
och valt Rebecka Nilsson från VÅVS till ledamot i LUS valberedning. Corpus
Styrelse diskuterade även hur man ska jobba vidare med verksamhetsplanen
samt programtillhörighet för det nya programmet kompletterande utbildning
för läkare, KUL. Corpus beslutade per sin stadga §5 att KUL ska tillhöra MF.
Förslag på reviderad stadga i enlighet med detta kommer komma upp till
FUM under våren.
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Bilaga 5. Rapport LUS

Beslut:

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 ett nytt
modellförslag för styrning och resursfördelning till högre utbildning och
diskuterat internationaliseringsarbetet vid Lunds universitet som nu får en
liten nytädning i och med att vår nya prorektor tar över ansvaret för detta.

Bilaga 7. Valärenden

LUS ting har sammanträtt och fastställt politiska ställningstaganden samt
diskuterat en app för studentlivet. Konsensus kring namn kunde inte uppnås
och arbetet med att ta fram en app inom AFKKLUS kommer därför avslutas.

Bilaga 6. Rapport Studentlund
Studentlund är ett samarbetsavtal mellan de flesta av Lunds nationer, kårer samt AF.
Som ni säkert märkt har det varit mycket diskussioner kring studentappen,
och det är detta som varit huvudfokus i Studentlund. Om ni läst Lundagårds
artikel så får ni lära er att nä, det blev ingen app ändå. Så drömmen om en ny
app med kalender för hela Studentlivet och andra bra saker har gått i kras, och
nu överväger man istället att bara köra på mindre förändringar på hemsidan
för att modernisera den. Väldigt sorgligt tycker vi, men så är livet ibland i
Studentvärlden.
I övrigt har jag varit på Studentlundsdagen, där faktiskt självaste grundaren
(hon som var absolut mest drivande i skapandet av studentlund) kom förbi
och berättade om det intensiva året 09/10 när Studentlund förhandlades fram
och utformades. Det var väldigt lärorikt och intressant, det är alltid bra med
perspektiv på saker så man förstår varför de finns. På bara en termin kom
hela Lunds studentliv överens om lösningen vi har idag, och det har hållit och
gått bra ända sen dess!

Bilaga 7a. Motkandidaturer
Bilaga 7b. 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)
Lärarförslagsnämnden (o+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)
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Bilaga 9. Proposition: Arbetsmarknadsutskottet
Fullmäktige föreslås besluta
att återremittera alla poster som inte tillsattes på dagens möte till
valberedningen.

Bilaga 8. 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

Föredragande: Vice ordförande Egil
FUM ålade mig att tillsammans med arbetsmarknadsutskottsordförandena ta
fram förslag på nya stadgeinstruktioner till arbetsmarknadsutskottet, då de
inte ville ta bort båda arbetsmarknadsordförandena. Resultatet finns i bilaga
9a, tyck gärna till.
Fullmäktige föreslås besluta
att godkänna de föreslagna stadgeinstruktionerna för arbetsmarknadsutskottet
enligt bilaga 9a.

Bilaga 10. Proposition: Toddydagen 2019
Föredragande: Vice ordförande Egil
Jag fick i uppdrag av FUM att leverera ett förslag på hur vi kan förändra
Toddyavtalet och upplägget på Toddyfesten för att det ska vara ömsesidigt
fördelaktigt i framtiden, innan årets upplaga. Nu har vi diskuterat och ett
förslag på upplägg och nya formuleringar i avtalet finns i bilaga 10a. Vad
tycker ni? Vad finns det för synpunkter? Bilaga 10b är det gamla avtalet plus
de FUM-beslut på ändringar i det avtalet som gjordes 2004 för kännedom.
Bilaga 10c är ett förslag på utformning av det nya avtalet med de föreslagna
ändringarna.
Fullmäktige föreslås besluta
att godkänna förslaget på upplägg för Toddyfesten 2019 enligt Bilaga 10a.
att godkänna det föreslagna samarbetsavtalet mellan Medicinska Föreningen
och Toddyspexarna enligt bilaga 10c.
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Bilaga 11. Halvårsrapporter

Bilaga 13. Uttrycket aktiva

Föredragande: Ordförande Linnéa
Styrelsen har samlat in halvårsrapporter från utskotten och diskuterat de flesta
av dem på senaste styrelsemötet. Överlag verkar de flesta utskott nöjda med
det mesta, men styrelsen ska under våren fokusera på att stötta KULU,
tydliggöra marknadsföringsvägar för utskotten och stötta MUR som kämpar
på utan någon vald ordförande.

Föredragande: Ordförande Linnéa
Det har under året inkommit en hel del synpunkter och klagomål kring att
studentrepresentanter och U-rådens styrelser inte räknas som aktiva.
Missnöjet handlar främst om att själva ordet upplevs värdera arbetsinsatser
och engagemang på ett orättvist sätt. Frågan har lyfts från flera håll om man
ska byta uttryck. Styrelsen har diskuterat detta och funderar på att byta uttryck
och istället börja använda ordet förman genomgående i föreningen. Hur
ställer sig FUM till det?

Även styrelseledamöterna har lämnat in halvårsrapporter för FUMs
kännedom. Se bilaga 11a. Verksamhetsrevisorerna har även inkommit med ett
utlåtande kring halvårsrapporterna som finns i bilaga 11b.

Bilaga 12. Ekonomisk halvårsrapport
Föredragande: Vice ordförande Egil
Allt som är bokfört hela HT17 finns i bilaga 12a. Det går inte att dra för stora
slutsatser, men det kan ge en vink hur det går. Finns lite att diskutera i hur vi
lägger föreningens olika budgetar som jag gärna tar upp.
Verksamhetsrevisorerna har också kommenterat på den ekonomiska
halvårsrapporten i bilaga 12b.
Eftersom resultatet från Corbalen sticker ut lite extra i halvårsrapporten har
jag även sammanställt en kommentar specifikt kring Corbalens ekonomi, se
bilaga 12c., samt tagit fram en resultaträkning för Corbalen, se bilaga 12d.
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