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Rapporter:
Bilaga 1. Meddelanden
Utlysningsperioden för MFs aktivaposter och studentrepresentanter pågår
2/4 till 15/4, in och kandidera och nominera!

Bilaga 2. Presidierapport
Ordförande Linnéa Sandström
Kära FUM,
nu känns det som att det var länge sedan vi sågs, och mycket har hunnit
hända. Jag har jobbat ganska intensivt med förberedelser inför fokusdagen
om psykisk ohälsa som vi anordnar tillsammans med biomedicinprogrammet.
Den 17 april ska det gå av stapeln i LUX aula och vi jobbar på för fullt. Ett
annat projekt som varit intensivt och kul nu på sista tiden är arbetet med
åsiktsprogrammet som nu är klart och uppe för FUMs beskådan!
Jag har också jobbat en hel del med förberedelser inför SFS-FUM i slutet av
april, dvs att gå igenom propositioner och skriva motioner för att förbättra
dem. T.ex. har vi därigenom jobbat en del med Consensus, medicinarkåren i
Linköping vilket varit kul och jag hoppas vi kan fortsätta samarbeta kring
annat framöver.
Styrelsen har haft två styrelsemöten sedan sist och bl.a. klubbat en riktlinje för
marknadsföring inom MF och en ny lathund, nominerat ett gäng välförtjänta
pristagare till Stig Radners resestipendie, Magnus Blix Prisfond och MF
superior vilket var väldigt kul! Styrelsen har även haft två extra
sammankomster för att skriva ett förslag på en verksamhetsplan för nästa år
och klubbat det, samt ett förslag på budget för nästa år.

Jag har tillsammans med de andra språkrören för Corpus och de
utbildningsansvariga i MF och VÅVS haft flera möten med CUR - Corpus
Utbildningsråd, för att förankra Corpus åsikt i utbildningsfrågor, t.ex. har vi
tillsammans diskuterat den stora utredningen om resursfördelning till högre
utbildning, LUS studentrepresentantshandbok, revideringen av rättighetslistan
och vad vi hade velat förbättra med Studentwebben. Dessutom har jag varit
på Corpus styrelsemöte.
Jag har varit på möte med Medfaks kommunikationsavdelning som har hand
om studentwebben och framfört våra önskemål och behov och kommer ha
fler möten om det under våren, har man tankar och synpunkter kring
hemsidan är man varmt välkommen att höra av sig till mig med dem!
Fakultetsledningen har infört en ny typ av möten där man kan diskutera med
generella/strategiska frågor än vad man vanligtvis har utrymme för. Jag
berättade om vår fokusdag och vårt arbete kring psykisk ohälsa bland
studenter, vilket ledde till att studenthälsans resurser och förutsättningar nu
diskuteras på rektorsnivå. KUL! GUN har också startat en arbetsgrupp kring
psykisk ohälsa bland studenter som jag och Madde sitter med i, där vi främst
kollar på möjligheten att föra in “Första hjälpen till psykisk hälsa” i alla
utbildningar på medfak. Det är ett koncept som liknar en HLR-utbildning,
fast man lär sig hjälpa någon med psykisk ohälsa istället, vi har stora
förhoppningar om att det ska kunna vara något riktigt bra för oss!Jag har
också varit på psykosocial skyddsrond både för PNL, PNM och PNR på sista
tiden.
Jag har tillsammans med ordförande för LUS deltagit i fakultetens
verksamhetsdialog där fakultetsledningen diskuterar med rektorerna hur
verksamheten fungerar i förhållande till den strategiska planen, ekonomiska
aspekter och jämställdhetsaspekter. Överlag går det bra för vår fakultet och
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ledningen är medvetna om de problem vi har med till t.ex. könsfördelning på
professorsnivå.
Jag har deltagit och dragit en del i LUS arbete mot sexuella trakasserier där vi
försöker samla goda exempel och hjälpa varandra med både information och
interna processer. LUS har också börjat följa och bevaka arbetet med Science
Village Scandinavia på nära håll och jag har diskuterat det och våra
erfarenheter av att vara en fakultet som finns på flera geografiska platser. Som
vanligt har det varit OK varje fredag, LUS har haft både vanligt ting och
valting och karnevalsorganet har sammanträtt.
Det är också valtider vilket märkts på flera sätt, både genom att vårt FUM-val
gått av stapeln (med högst valdeltagande i Lund!), att styrelseposter och
novischgeneraler varit utlysta och att vi tagit del av valprocessen för nästa års
LUS presidium. Det var nog det hela, fråga på!
Vice ordförande Egil Borg Bromée
Jösses vad tiden går snabbt! Tänk att vi redan är på vårt näst sista FUM?
Vilket år va! Det har varit en mycket hektisk period nu fram till påsken och
mycket har hänt. Nedan kommer lite punkter, men utöver det är det massor
av andra saker jag har sysslat med som jag knappt minns. Utskott kommer
ofta med småsaker jag kan hjälpa dem med, och jag har gjort mitt bästa för att
modernisera vår verksamhet där det går. T.ex. kanske ni har märkt brunchens
nya smidiga förbokningssystem som gör att de vet precis hur många som
kommer på söndagarna, eller FUM-valets smidighet?

Sedan senaste FUM har jag i punktform:
•Jobbat mycket med bokföring och löpande bankärenden
•Inventerat alkoholförrådet och skrivit in lagret i iZettle
•Jobbat mycket inför toddydagen med utskottet
•Varit på styrelsemöten för Locus både i Malmö och Lund
•Varit på möten med studentlunds beredningsgrupp och TRF-styrelsen
•Arbetat fram budgeten för nästa år enligt ett helt nytt system
•Skrivit verksamhetsplan med resten av styrelsen
•Säkert gjort en massa annat som drunknat i mängden

Bilaga 3. Styrelserapport
Studenthälsoansvarig Josefine Andreasson
Bäste Fullmäktige,
Sedan senaste FUM har jag:
● Varit på två stycken storBUR,
● Delagit på NJoL-möte och där svarat på remissen "Förslag för stärkt
ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner i Sverige",
● Tillsammans med Tiia anordnat ett möte med de två
JämU-ordförande som nu gått av sina poster, för att tacka dessa för
tiden som varit och för att vara behjälpliga i att skriva testamente och
verksamhetsberättelse,
● Uppdaterat Studenthälsoansvarig-sidan på MFs hemsida,
● Sammanställt verksamhetsplanen för 18/19s styrelse tillsammans
med resten av styrelsen,
● Tillsammans med Tiia anordnat USU-möte,
● Deltagit på PNLs psykosociala skyddsrond,
● Planerat USU-sittning (som går av stapeln 13e april, yäy!)

Även om denna terminen har varit väldigt intensiv än så länge har jag lärt mig
mycket och haft så himla kul under tiden. Nu ser jag fram emot att det börjar
lugna ner sig så man kan avrunda året och upplärningen av min eventuella
efterträdare!
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PR-ansvarig Rickard Hammarstrand
Har sedan senast utformat och lanserat kampanjperioden för både styrelseoch novischgeneralutlysning. I kombination med löpande mejl har även
kontakt skett för att skapa nya rutiner för marknadsföring via skärmarna på
BMC.
Infosekreterare Sofia Christiansson
Hej FUM
Sedan sist har jag:
● Skickat ut Ambio-reklam till alla medlemmar.
● Skrivit och skickat ut infobrev.
● Marknadsfört styrelsevalet på Instagram, hemsidan och Facebook
under en kampanjvecka och under utlysningsperioden.
● Marknadsfört den nya novischperioden och utlysningsperioden för
novischeriet på Instagram och hemsidan.
● Marknadsfört FuM-valet.
● Uppdaterat hemsidan och bland annat gjort en USU-flik.
● Renskrivit, redigerat och förberett protokoll.
● Skrivit Verksamhetsplan med resten av styrelsen.
● Deltagit på Toddyfesten.
Socialt ansvarig Björn Elmberg
Hej FUM!
Sedan förra mötet har jag ordnat med och sammanställt nomineringar för
både MF superior och Stig Radners Resestipendium. Jag har även varit på
möte med resten ev styrelsen om verksamhetsplanen för nästa verksamhetsår,
haft mötet med folk som är intresserade av min post inför nästa år, varit på
två styrelsemöten, ett möte med läkaresällskapet i Lund,
novischutvärderingsmöte, skrivit novischutvärderingen och varit på storBUR
med Egil för att berätta om den nya novischperioden och hur den kommer
påverka novischperioden för biomedicinarna.

Utbildningsansvarig Tiia-Marie Sundberg
Ärade Fullmäktige!
Sedan senaste FUM har jag gjort följande:
● Kontinuerligt gått igenom och svarat på utbildningsansvarigmailen
● Deltagit på MF styrelsemöten
● Arrangerat två kursombudsutbildningar
● Skrivit verksamhetsplan med styrelsen
● Representerat studenterna på CRC-husstyrelsemötet
● Reviderat hemsidan
● Planerat och arrangerat USU-möte tillsammans med studenthälsoansvarig
● Planerat USU-sittning tillsammans med studenthälsoansvarig
● Reviderat stadgeinstruktioner tillsammans med MPH-UR
● Deltagit på CUR-möte
● Deltagit på Toddyfesten
● 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 ett styrelsemöte där vi framförallt diskuterade förberedelser
inför SFS FUM. Corpus Utbildningsråd (CUR) har haft febril aktivitet med
möten ca varannan vecka och bl.a. diskuterat den stora utredningen om
resursfördelning till högre utbildning, LUS studentrepresentantshandbok,
revideringen av rättighetslistan och vad vi hade velat förbättra med
Studentwebben.
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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.
OK har som vanligt sammanträtt varje vecka (utom långfredagen) och bl.a.
diskuterat remisser, hur vi ska lägga upp arbetet inför riksdagsvalet i höst och
utredningen om resursfördelning till utbildning.
LUS ting antog ett kommunpolitiskt ställningstagande för Lunds kommun
och ett bostadspolitiskt ställningstagande. LUS valting valde presidium för
18/19; Christina Abdulahad (ordförande på samhällsvetarkåren 17/18) blev
ordförande och Alexander Nymark (vice ordförande på humanistiska och
teologiska studentkåren 17/18) blev vice ordförande.

Bilaga 6. Rapport Studentlund
Studentlund är ett samarbetsavtal mellan de flesta av Lunds nationer, kårer samt AF.
Inget särskilt har skett egentligen. Vi hade en mycket bra studentlundsdag där
hon som var drivande i framtagandet av samarbetet kom och berättade hur
det gick till. Man söker efter annonseringsmöjligheter till studentlunds
hemsida och jobbar på att dess engelska översättning ska bli bättre. Som
vanligt funderar man på hur man skulle kunna bli självförsörjande och inte
förlita sig på koordinatorns lön betalas av universitetet.

Bilaga 7. Ekonomisk rapport
Jag har bifogat 4 stycken resultatrapporter. Det är för Partus, Sångboken,
Examensfesten och novischperioden i sin helhet. Se bilaga 7a.
Kommentarer:
Examensfesten gick mycket sämre än förra året. (22 443kr plus istället för 56
932kr) Detta beror på att vi inte sålde slut biljetterna, vilket var synd. Vet ej
varför tagget brast i år, men nu i sommar borde det inte vara något problem
med de andra programmen som också tar examen!

Partus var jag väldigt nervös över, då jag glömt ta med porslinet i budgeten.
Det gick dock bra, men det har vi endast att tacka Corbalens orimligt stora
alkoholinköp för. Som ni ser behövde man inte köpa något cider eller starköl,
och endast lite vin. Detta har man då tagit från vad som blivit över från
tidigare fester. Hade vi betalat för alkoholen hade vi sannolikt backat eller
precis gått runt.
Sångboken gick runt, men enligt budget ska vi nå upp i 2 000kr och inte
655kr som var vårens resultat. Detta beror på att jag räknat med
lagerförändringen från de sålda sångböckerna: något jag tycker man bör göra,
då det är en kostnad som rimligen bör landa på sångboken där de säljs. Det
har man inte tänkt på tidigare, och inte jag när jag gjorde budgeten heller. Så
novischförmännen har inte gjort något fel alls, utan hållit budgeten de fått
mycket bra!
Novischperiodens övriga aktiviteter höll sig strax under budget, vilket är lite
synd. Vi vill gärna använda alla pengar vi får av fakulteten! Men jag är glad att
vi knappt hade något svinn på utgångarna, vilket annars ofta blir fallet.
Fadderutbildningen är ej med här, men höll sig jättebra på de 12 000 vi fått
för den.
Alkoholinventeringen vi pratade om på förra FUM är genomförd, och skedde
i Mars. Det ska bli spännande att se hur den manifesterar sig i pubens resultat
samt Toddyfesten, till nästa rapport!
Toddydagen är som ni förstår inte bokförd än, men jag känner på mig ett gott
resultat, då lokalhyran är närmast obefintlig och bladets inkomster varit lika
höga som vanligt. Synd att vi ej fyllde källarsalen bara, men nästa år blir det
nya tag!
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Beslut:
Bilaga 8. Valärenden
Bilaga 8a. Valberedningens beslutsprotokoll
Bilaga 8b. Valberedningens nomineringar
Bilaga 8c. Motkandidaturer (kommer som sen handling)
Bilaga 8e. Vakanta poster
För närvarande är följande poster vakanta:
MUR-ordförande
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)

Fullmäktige föreslås besluta
att återremittera alla poster som inte tillsattes på dagens möte till
valberedningen.

Bilaga 9. 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 10. Årsredovisning 2014/2015

Bilaga 11. Ansvarsfrihet MF 2014/2015

Föredragande: Ordförande Linnéa / Presidium emeritii
Bilaga 10a. Verksamhetsberättelse 2014/2015
Bilaga 10b. Årsredovisning 2014/2015 (fullständigt signerad version kommer som
sen handling)
Bilaga 10c. Revisionsberättelse från auktoriserad revisor för verksamhetsåret
2014/2015 (fullständigt signerad version kommer som sen handling)
Bilaga 10d. Revisionsberättelse från verksamhetsrevisorerna för
verksamhetsåret 2014/2015 (kommer som sen handling)
Ytterligare underlag (se nedan) finns i denna mapp:

Föredragande: Ordförande Linnéa
Ur Medicinska föreningens stadga:
“§8.6 Åligganden
Det åligger fullmäktige
att besluta om ansvarsfrihet,”

https://drive.google.com/open?id=1ZApMC8a4uYfGLu6fHhb28IvgZw8u4b16

Bilaga 10e. Resultatrapport
Bilaga 10f. Balansrapport
Bilaga 10g. Resultat jämfört med budget
Fullmäktige föreslås besluta
att godkänna godkänna verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret
2014/2015
att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2014/2015
att i ny räkning överföra 595 630kr till nästkommande verksamhetsår
att  godkänna revisionsberättelsen från auktoriserad revisor för
verksamhetsåret 2014/2015
att godkänna revisionsberättelsen från verksamhetsrevisorerna för
verksamhetsåret 2014/2015

Fullmäktige föreslås besluta
att bevilja 2014/2015 års styrelse för Medicinska Föreningen Lund-Malmö
ansvarsfrihet för sitt verksamhetsår

Bilaga 12. Ansvarsfrihet CM 2014/2015
Föredragande: Ordförande Linnéa
Ur Corpus Medicums stadga:
“§ 18 Ansvarsfrihet för styrelsen
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljas genom att beslut därom fattas av samtliga
sektioners högsta beslutande organ.”
Fullmäktige föreslås besluta
att bevilja 2014/2015 års styrelse för Corpus Medicum ansvarsfrihet för sitt
verksamhetsår

Bilaga 13. Årsredovisning 2015/2016
Föredragande: Ordförande Linnéa / Presidium emeritii
Bilaga 13a. Verksamhetsberättelse 2015/2016
Bilaga 13b. Årsredovisning 2015/2016 (fullständigt signerad version kommer som
sen handling)
Bilaga 13c. Revisionsberättelse från auktoriserad revisor för verksamhetsåret
2015/2016 (fullständigt signerad version kommer som sen handling)
Bilaga 13d. Revisionsberättelse från verksamhetsrevisorerna för
verksamhetsåret 2015/2016
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Ytterligare underlag (se nedan) finns i denna mapp:
https://drive.google.com/open?id=1TOUbYfYpkmUUi8Agfo2ynTQh7Gktzy9

Bilaga 13e. Resultatrapport

Fullmäktige föreslås besluta
att bevilja 2015/2016 års styrelse för Corpus Medicum ansvarsfrihet för sitt
verksamhetsår

Fullmäktige föreslås besluta
att godkänna godkänna verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret
2015/2016
att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2015/2016
att i ny räkning överföra 248 909kr till nästkommande verksamhetsår
att  godkänna revisionsberättelsen från auktoriserad revisor för
verksamhetsåret 2015/2016
att godkänna revisionsberättelsen från verksamhetsrevisorerna för
verksamhetsåret 2015/2016

Bilaga 16. Årsredovisning 2016/2017

Bilaga 14. Ansvarsfrihet MF 2015/2016

https://drive.google.com/open?id=146kTxPG0RJyizt3GeN-EPkqwJomLMpBI

Föredragande: Ordförande Linnéa
Ur Medicinska föreningens stadga:
“§8.6 Åligganden
Det åligger fullmäktige
att besluta om ansvarsfrihet,”
Fullmäktige föreslås besluta
att bevilja 2015/2016 års styrelse för Medicinska Föreningen Lund-Malmö
ansvarsfrihet för sitt verksamhetsår

Bilaga 15. Ansvarsfrihet CM 2015/2016
Föredragande: Ordförande Linnéa
Ur Corpus Medicums stadga:
“§ 18 Ansvarsfrihet för styrelsen
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljas genom att beslut därom fattas av samtliga
sektioners högsta beslutande organ.”

Föredragande: Ordförande Linnéa / Presidium emeritii
Bilaga 16a. Verksamhetsberättelse 2015/2016
Bilaga 16b. Årsredovisning 2015/2016
Bilaga 16c. Revisionsberättelse från auktoriserad revisor för verksamhetsåret
2015/2016
Bilaga 16d. Revisionsberättelse från verksamhetsrevisorerna för
verksamhetsåret 2015/2016
Ytterligare underlag (se nedan) finns i denna mapp:
Bilaga 16e. Resultatrapport
Bilaga 16f. Resultaträkning
Bilaga 16g. Balansrapport
Fullmäktige föreslås besluta
att godkänna godkänna verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret
2016/2017
att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2016/2017
att i ny räkning överföra 253 887kr till nästkommande verksamhetsår
att  godkänna revisionsberättelsen från auktoriserad revisor för
verksamhetsåret 2016/2017
att godkänna revisionsberättelsen från verksamhetsrevisorerna för
verksamhetsåret 2016/2017
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Bilaga 17. Ansvarsfrihet MF 2016/2017

Bilaga 19. Proposition: Medlemsavgift 2018/2019

Föredragande: Ordförande Linnéa
Ur Medicinska föreningens stadga:
“§8.6 Åligganden
Det åligger fullmäktige
att besluta om ansvarsfrihet,”

Föredragande: Vice ordförande Egil
Ur Medicinska föreningens stadga:
“§8.6 Åligganden
Det åligger fullmäktige
att årligen fastställa terminsavgift enligt § 2.3,”

Fullmäktige föreslås besluta
att bevilja 2016/2017 års styrelse för Medicinska Föreningen Lund-Malmö
ansvarsfrihet för sitt verksamhetsår

MF har haft 80kr som medlemsavgift ett tag nu, och de andra kårerna i
studentlund håller sig på 70kr.

Bilaga 18. Ansvarsfrihet CM 2016/2017
Föredragande: Ordförande Linnéa
Ur Corpus Medicums stadga:
“§ 18 Ansvarsfrihet för styrelsen
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljas genom att beslut därom fattas av samtliga
sektioners högsta beslutande organ.”
Fullmäktige föreslås besluta
att bevilja 2016/2017 års styrelse för Corpus Medicum ansvarsfrihet för sitt
verksamhetsår

Fullmäktige föreslås besluta
att fastställa medlemsavgiften för verksamhetsåret 2018/2019 till 80kr/termin

Bilaga 20. Åsiktsprogrammet
Föredragande: Ordförande Linnéa
Under hösten tillsatte fullmäktige en arbetsgrupp för att fortsätta revideringen
av MFs åsiktsprogram. Arbetsgruppen har jobbat under vintern, både med att
ta fram åsikter på de 4 områden som FUM valde ut och med att se över de
områden som behandlades under föregående verksamhetsår. Ett färdigt
förslag för fullmäktige att ta ställning till presenteras i bilaga 20a.
Fullmäktige föreslås besluta
att godkänna förslaget på reviderat åsiktsprogram enligt bilaga 20a.

Bilaga 21. Proposition: reviderade stadgeinstruktioner MPH-UR
Föredragande: Utbildningsansvarig Tiia
Under förra verksamhetsåret reviderades alla stadgeinstruktioner för hela MF
men MPH-URs stadgeinstruktioner är lite extra komplicerade och därför har
de färdigställts under detta år, se bilaga 21a. I bilaga 21b. är alla ändringar
markerade. Förslaget har behandlats och godkänts av MPH-URs stormöte
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samt styrelsen. För översättning av begrepp har den engelska versionen av
stadgan utgjort mall.
Fullmäktige föreslås besluta
att godkänna de reviderade stadgeinstruktionerna för MPH-UR enligt bilaga
21a.

Bilaga 24. Novischutvärdering
Föredragande: Socialt ansvarig Björn
Novischperioden VT18 är nu över, och såväl novischer som faddrar och befäl
har nu fått chans att utvärdera den. Bilaga 24a. är en kombinerad
sammanfattning av hur utvärderingen sett ut och ett antal kommentarer på
svaren vi fått in.

Bilaga 22. Budget 2018/2019
Föredragande: vice ordförande Egil
Ur Medicinska föreningens stadga:
“§8.6 Åligganden
Det åligger fullmäktige
att årligen fastställa sektionens verksamhetsbudget,”
Varje år gör vice budgeten för nästa år. I år har jag ändrat hur den ser ut så att
den är lättare att överskåda och mer kopplad till vårt bokföringsprogram. Det
var en utmaning, men tycker att det blev bra till slut. Den har varit uppe i
styrelsen och blivit bearbetad, men nu är det dags för er att tycka till. Jag vill
gärna gå igenom punkt för punkt så att vi inte missar något. Dags att
diskutera!

Bilaga 23. Verksamhetsplan 2018/2019
Föredragande: Ordförande Linnéa
Styrelsen har tagit fram ett förslag på verksamhetsplan för verksamhetsåret
2018/2019, se bilaga 23a. Eftersom verksamhetsåret 17/18 präglats av många
beslut om förändringar präglas verksamhetsplanen för 18/19 mycket av att
genomföra och utvärdera dessa förändringar. Precis som med
verksamhetsplanen 17/18 har målet varit att hålla antalet mål nere för att ge
förutsättningar för rimlig arbetsbelastning under 18/19. Är det något FUM
saknar i verksamhetsplanen? Är det något som borde tas bort?
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