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Bilaga 2. Fastställande av HST-fördelning i Corpus
Föredragande: Vice ordförande Elin
HST-fördelningen är en mall för fördelningen av kårstödet som inkommer till
Corpus Medicums bankkonto. Den baseras på föregående års siffror av antal
helårsstuderande vid de olika programmen i varje kårsektion. Detta beräknas i
början av varje verksamhetsår för att varje kårsektion ska få rätt mängd
pengar av fakulteten. Se bilaga 2a.
Styrelsen föreslås besluta
att föreslå fullmäktige att fastställa HST-fördelningen enligt Bilaga 2a
Bilaga 3. ÖL-dagen
Föredragande: Ordförande Felix
Nästa vecka är det dags för ÖL-dagen. Till utbildningsdelen är
Studentombudet, Studentlundskoordinatorn och Studentprästerna bokade,
samt fotograf är fixad. Ska presidiet diskutera schema? Vilka fler kan hjälpa till
under dagen?
Bilaga 4. Corbalen - respektive för styrelsen
Föredragande: Ordförande Felix
Tydligen blev det kaos med placeringarna förra året då styrelserna för de tre
sektionerna alla hade med sig respektive. VÅVS har sagt att
styrelseledamöterna kommer gå tillsammans och inte ha med sig respektive.
Hur tänker vi?

Bilaga 5 Konkretisering av verksamhetsplanen
Föredragande: Ordförande Felix
Styrelsen har träffats och konkretiserat verksamhetsplanen. Längst bak i
dokumentet hittar man även en tabell över tillskrivna att-satser. Är vi nöjda
med att skicka upp detta till FUM1? Se bilaga 5a-b.
Bilaga 6. MF-produkter
Föredragande: Arbetsmarknadsansvarig Felicia
Felicia har pratat med Medtryck om att ta fram profilprodukter. Kommer visa
förslag på vad man kommit fram till (om företaget hunnit ta fram det tills
mötet).
Bilaga 7. Sponsorer
Föredragande: Arbetsmarknadsansvarig Felicia
Felicia har varit i kontakt med Kulturen i Lund om något form av samarbete.
Kulturen vill väldigt gärna annonsera på TV-skärmarna på BMC.
Bilaga 8. Trygg krog
Föredragande: Vice ordförande Elin
Vi har fått en inbjudan om utbildningen “Trygg krog”. Är detta något som
någon i vår organisation bör gå på? Se bilaga 8a-b.

Bilaga 9. Utvärdering av JämU
Föredragande: Ordförande Felix

Bilaga 13. Corpus Laborans
Föredragande: Arbetsmarknadsansvarig Felicia

Nu i höst ska vi presentera en utvärdering av JämU, om hur det ska fortsätta.
Ska det fortsatt vara ett tillfälligt utskott? Ska vi lägga ner det? Utvärderingen
behöver presenteras för FUM i tid då vi behöver hinna utlysa posterna till
FUM4.

I år kommer Corpus Laborans ske 14 februari. Felicia informerar om upplägg
och tankar inför planeringen.

Bilaga 10. Sandblomdagen
Föredragande: Ordförande Felix
Vid lunch 13/9 ska presidiet på planeringsmöte inför årets upplaga av
Sandblomdagen som sker 25/10. Vi återrapporterar och meddelar vad vi
kommer behöva hjälp med inför dagen.
Bilaga 11. Åsiktsprogrammet
Föredragande: Ordförande Felix
Vi ska fortsätta arbetet med att revidera åsiktsprogrammet. Hur ska vi gå
tillväga? Arbetsgruppen och FUM från förra året föreslog ett antal områden
som kan läggas till i åsiktsprogrammet under detta året, är det några av dem
som känns extra aktuella? Se bilaga 11a.
Bilaga 12. Ansökan om kårstatus
Föredragande: Ordförande Felix
Nu i höst ska vi söka kårstatus inför de kommande tre åren. Idag har Corpus
Medicum kårstatus, och tidigare diskussioner har lutat mot att vi ska söka på
samma sätt igen. Är detta fortfarande vår tanke?

