Stadga för Studentkåren vid
Medicinska fakulteten

Corpus Medicum
Senast reviderad 16-11-30 av Corpus styrelse, och fattad efter beslut i
samtliga sektioners högsta beslutande organ.
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Ändamål och verksamhetsområde
§ 1 Ändamål
Corpus Medicum (hädanefter kallad Corpus) är en sammanslutning av studenter vid Medicinska
fakulteten vid Lunds universitet. Corpus verkar som studentkår vid Medicinska fakulteten i enlighet
med 4 kap. 8-14 §§ Högskolelagen (SFS 1992: 1434). Corpus har som syfte att bevaka och medverka i
utvecklingen av utbildningen och förutsättningar för studier vid högskolan. Detta sker genom att
verka som ett stödjande organ för sektionernas verksamhet.

§ 2 Verksamhetsområde
Corpus verksamhetsområde är utbildningen på grund- och avancerad nivå vid Medicinska
fakulteten vid Lunds universitet.

Sektioner
§ 3 Sektioner
Sektioner i Corpus är:
Medicinska Föreningen Lund – Malmö (MF, organisationsnummer 845001-3290)
Vårdvetenskapliga Studentföreningen ( VÅVS, organisationsnummer 845002-9551)
Sydsvenska sjukgymnastinstitutet (SSGI, organisationsnummer 845001-4744 )

§ 4 Styrdokument
Sektionerna i Corpus är självstyrande och lyder under egna stadgar. Vid konflikt mellan denna
stadga och sektionernas stadga gäller denna stadga. Sektionerna skall ta ett gemensamt ansvar för
Corpus verksamhet.

3

§ 5 Sektionernas uppdelning
Student som läser vid Medicinska fakulteten har rätt att tillhöra en sektion inom Corpus enligt
följande:
Student som läser utbildning som leder till examina inom huvudområde audiologi, biomedicin,,
folkhälsovetenskap, logopedi samt medicin på grund och avancerad nivå har rätt till medlemskap i
sektionen MF.

Student som läser utbildning som leder till examina inom huvudområde arbetsterapi eller
omvårdnad samt studenter vid olika specialistutbildningar och påbyggnadsutbildningar inom dessa
områden har rätt till medlemskap i sektionen VÅVS.

Student som läser utbildning som leder till examina inom huvudområde fysioterapi eller
idrottsmedicin har rätt till medlemskap i sektionen SSGI.

§ 6 Sektionernas högsta beslutande organ
Sektionerna skall ha ett högsta beslutande organ till vilket sektionens medlemmar har rösträtt;
antingen via ett representativt fullmäktige eller direkt i allmänt medlemsmöte. Formen på det högsta
beslutande organet skall regleras i respektive sektions stadga.

§ 7 Medlemsregister
Sektionerna skall föra ett register över sina medlemmar.

§ 8 Sektions utträde
Beslut om utträde ur Corpus kräver beslut i sektionens högsta beslutande organ med kvalificerad
majoritet (2/3 av röstetalet). Om sektion inom Corpus begär utträde skall detta verkställas inom tre
(3) månader. Till begäran om utträde skall protokoll från sektionens högsta beslutande organ om
detta beslut bifogas. Vid utträdesbegäran skall sektionen omedelbart strykas ur 3 och 5 §§.
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Medlemskap
§ 9 Rätt till medlemskap
Den som bedriver studier vid Medicinska fakulteten har rätt till medlemskap i Corpus.
Medlemskap erhålls genom medlemskap i respektive sektion som angivits i § 5.

§ 10 Medlemskap
Medlemskap i Corpus definieras genom medlemskap i sektion. Medlemskap, inträde och utträde
i sektion regleras i respektive sektions stadga.

§ 11 Medlems rättigheter
Medlem i kåren äger rätt
att

rösta i sin respektive sektions allmänna val, eller deltaga i sektionens medlemsmöte,

att

kandidera till Corpus och sin sektions förtroendeposter,

att

väcka ärende till kårstyrelsen i enlighet med §22,

att

väcka ärende till sin respektive sektions högsta beslutande organ och styrelse samt

att

närvara vid sin sektions högsta beslutande organ, såvida man ej beslutat att
förhandlingarna skall föras bakom lyckta dörrar.

Kårstyrelsen
§ 12 Kårstyrelsen
Corpus högsta beslutande organ är kårstyrelsen. I kårstyrelsen behandlas enbart
sektionsgemensamma ärenden. Kårstyrelsen består av ledamöter från varje sektion som utses av
sektionens högsta beslutande organ. Tre (3) från MF, tre (3) från VÅVS och en (1) från SSGI. Varje
ledamot skall ha en personlig suppleant. Ledamöternas mandatperiod är 1 juli – 30 juni. Kårstyrelsen
skall alltid innehålla sektionernas ordförande.

§ 13 Beslutsförhet
Kårstyrelsen är beslutsmässig då minst fyra av ledamöterna, varav minst en representant från
vardera sektionen är närvarande.
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Beslut i kårstyrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har sammankallande
utslagsröst.

§ 14 Tillkännagivande av beslut
Kårens beslut skall tillkännagivas genom anslag av justerat protokoll samt göras tillgängliga
genom kårens övriga informationskanaler. Med protokollet skall eventuella reservationer anslås.

§ 15 Kårstyrelsen åligganden
Det åligger kårstyrelsen
att

inom sig utse en sammankallande,

att

fördela studeranderepresentationen i fakultetsgemensamma organ enligt § 19,

att

på förslag från sektionerna välja representanter i de samarbetsorganisationer kåren är
medlem i,

att

utse språkrör för kåren,

att

fördela samtliga till kåren inkomna medel till sektionerna enligt det antal
helårsstudenter som sektionerna representerar,

att

årligen redovisa sin verksamhet till Lunds universitet samt

att

verka för ett gott samarbete mellan sektionerna

§ 16 Sammankallande
Till sammankallande skall utses representant från sektionerna enligt ett löpande schema som
beslutas vid verksamhetsårets första möte. Sammankallande skall rotera mellan sektionerna.

§ 17 Språkrör
Sektionernas ordförande skall betraktas som språkrör för Corpus. Språkrören skall representera
Corpus sektioner vid officiella sammanhang. Språkrören agerar i förening firmatecknare för Corpus.

§ 18 Ansvarsfrihet för styrelsen
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljas genom att beslut därom fattas av samtliga sektioners högsta
beslutande organ.
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§ 19 Fakultetsgemensamma organ
Kårstyrelsen skall fördela studeranderepresentationen i fakultetsgemensamma organ enligt
följande:
·

I Medicinska fakultetens styrelse skall följande mandatfördelning gälla mellan
sektionerna:
MF: en (1) ordinarie- och en (1) suppleantplats
VÅVS: en (1) ordinarie- och en (1) suppleantplats
SSGI: två (2) suppleantplatser

Suppleanterna fungerar som gruppsuppleanter, enligt följande:
Första suppleant tillsätts av SSGI
Andra suppleant tillsätts av MF
Tredje suppleant tillsätts av VÅVS
Fjärde suppleant tillsätts av SSGI
·

I fakultetsledningen skall sektionerna tilldelas en plats vardera.

·

I grundutbildningsnämnden (GUN) skall följande mandatfördelning gälla mellan
sektionerna:
MF: två (2) ordinarie- och två (2) personliga suppleantplatser
VÅVS: en (1) ordinarie- och en (1) personlig suppleantplats
SSGI: en (1) ordinarie- och en (1) personlig suppleantplats

Då en sektion inte tillsätter en tilldelad post kan kårstyrelsen tillförordna en ställföreträdande
representant från en annan sektion. I övriga fall beslutar styrelsen inom sig hur fördelningen
mellan sektionernas representanter skall se ut.

§ 20 Externa organ
Det åligger kårstyrelsen att fördela Corpus platser i externa organ till sektionerna inom Corpus så
att fördelning av studeranderepresentanter mellan sektionerna blir så jämn som möjligt. Kårstyrelsen
skall kontinuerligt uppdatera sektionernas valberedningar om vilka poster som är aktuella.
Val av representant i externa organ skall, så långt detta är möjligt, ske i sektionernas högsta
beslutande organ. Sektionernas högst beslutande organ kan dock endast föreslå representanter till
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organ där Corpus har egna mandat. Efter förslag från sektionerna fattar Corpus beslut. I fallet då
endast en ordinarie representant för Corpus utses från en sektion skall som regel suppleant från en
annan sektion väljas. Man skall sträva efter att denna suppleant behandlas som likvärdig i
mötessammanhang och erhåller närvarande, yttrande och yrkandefrihet. Ett vetosystem skall råda
mellan ordinarie och suppleant, vilket innebär att om suppleanten avser rösta emot måste den
ordinarie lägga sin röst så.

§ 21 Ordinarie sammanträde
Kårstyrelsen sammanträder minst två gånger per termin.
Kårstyrelsen sammanträder ej under perioden 15 juni - 15 augusti eller 20 december - 10 januari.

§ 22 Beslut om sammanträde
Kårstyrelsen sammanträder då kårstyrelsen så beslutar. Kårstyrelsen sammanträder dessutom då
-

sektions högsta beslutande organ så begär

-

minst 50 medlemmar skriftligen anhåller därom och samtidigt anger det ärende eller de
ärenden som föranleder anhållan

§ 23 Kallelse till sammanträde
Sammankallande i kårstyrelsen tillser att kallelse kommer samtliga ledamöter tillhanda senast tio
vardagar för sammanträdet. Handlingar skall anslås senast fem vardagar före sammanträdet.

Ändring och upplösning
§24 Ändring
Dessa stadgar ändras genom att samtliga sektioners högsta beslutande organ, på framställan av
styrelsen, fattar ett sådant beslut med 2/3 majoritet.

§25 Upplösning
Kåren upplöses genom att samtliga sektioners högsta beslutande organ, på framställan av
styrelsen, fattar ett sådant beslut med 2/3 majoritet.
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