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Rapporter:
Bilaga 1. Meddelanden
Julia Frostå har valt att avsäga sig sin post i fullmäktige 18/19.
Felix Solberg har valt att avsäga sig sin post i fullmäktige 18/19.
Madeleine Lehander har valt att avsäga sig sig sin post i valberedningen 18/19.
Linnéa Sandström har valt att avsäga sig sin post som vice talman för fullmäktige
18/19.
Styrelsen har beslutat att tillförordna William Bronge och Filip Björklund till
suppleanter i fullmäktige 18/19 i enlighet med Valnämndens reservlista.
Presidiet har beslutat att säga upp vårt bankfack hos Sparbanken Skåne.

Bilaga 2. Presidierapport
Ordförande Felix Solberg
Kära Fullmäktige!
Nu är vi igång igen! Sedan jag klivit på min post har jag framförallt jobbat med att
sätta mig in i mitt uppdrag och jag och min vice har planerat upp året i stora drag.
Jag har deltagit i en hel drös olika utbildningar, bland andra LUS PUFF-dagar
samt C-cert. Arbetet med LUS är igång för fullt med Ordförandekollegiet (OK)
varje fredag förmiddag. Utöver det är det massor av förmöten med olika
studentrepresentanter i olika organ.
På fakulteten är även arbetet i full gång. Jag har varit på Fakultetsledningskick-off
på Örenäs slott som var mycket givande och Fakulteten upplever liknande
problembilder som vi när det gäller stora frågor som högskolepedagogik och

sammanflätning, och vill jobba för att lösa dessa. Kul! Jag och Elin har även
presenterat oss för alla program samt delat ut kassar. Styrelsen har även
representerat på Sångboken och Partus. När vi har vårt fullmäktige kommer vi
även ha haft vår ÖL-dag, som vi lagt ner en del planering på. Vi har också börjat
med planeringen inför Sandblomdagen, som med största sannolikhet kommer bli
otroligt bra!
Tack för mig!
Vice ordförande Elin Benatti
Hej kära FUM! Äntligen kör vi igång, och vad jag ser fram emot detta
verksamhetsår tillsammans med er.
Fr o m augusti satte jobbet full fart, och den största delen har handlat om
anmälan, betalning och annan administration kring den nya novischperioden.
Inga ekonomiska katastrofer än så länge förutom en traditionsenlig
konfetti-incident under Sångboken. Men det verkar inte ge oss några större
anmärkningar. Det som har krisat under novischperioden har varit kontrakt med
nationerna som har missuppfattats eller kommit bort i kommunikationen. Jag tror
anledningen till detta är oklarheter i ansvarsfördelningen. Superbra stoff till
utvärderingen! Jag har även deltagit i PUFF-dagarna tillsammans med Felix och
ordf i VÅVS och SSGI, representerat på Hälsningsgillet, Sångboken och Partus.
Presidiet har varit på möte om Sandblomdagen, dit vi ska försöka dra mycket mer
studenter i år än förr. ÖL-dagen är i full planering och kommer hållas fredagen
innan FUM1.
På nästa FUM kommer jag kunna redovisa exakt hur både Sångboken och Partus
har gått runt ekonomiskt men som det ser ut nu har vi inte fått in och ut alla
betalningar och Partus har inte varit ännu.
Corbalsplaneringen är i full gång och kommittén har ett oerhört bra driv! Ni vill
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inte missa Corbalen 2018. Jag har sökt alla tillstånd samt meckat med budgeten,
håller just nu på med anmälningslänkarna och har haft trevlig telefonkontakt med
Anders Törnkvist som gjort systemet, så att det blir perfekt. Anmodningar har
också börjat gå ut!

möte med NJOL. Tillsammans med övriga styrelsen har jag konkretiserat
verksamhetsplanen och representerat på Hälsningsgillet, Studiesociala
eftermiddagen, Sångboken och Partus.
Ha en fortsatt bra vecka!

Jag har varit på två Beredningsgruppsmöten (BG) för Studentlund. Där
representerar jag hela Corpus Medicum. Sen har jag även jobbat klubben på
Hallands för novischperioden tillsammans med folk både från nya och gamla
styrelsen, och några andra tappra hjältar.

Bilaga 3. Ekonomisk rapport
Det återstår att se hur allt har gått, då vi haft oväntade utgifter och även sena
inbetalningar. Jag känner mig lite efter i detta men jobbar på en rapport till FUM2
på resultatet av framförallt Sångboken och Partus. Novischeriet HT går
antagligen minus pga olika orsaker som generalernas soulagering (gå gratis på alla
sittningar). Detta föll nog lite mellan stolarna när novischperioden gjordes om.
Det kommer vara ett frågetecken även till våren. Samma gäller för novischfikan
som UR-råden håller i för studenterna. Denna aktivitet ingår i novischperioden
och förr har UR-råden bjudit på detta utan att ha budget för det. Så jag kommer
inte lägga kostnaderna på deras mötesfika, utan på novischeriet HT.

Bilaga 4. Styrelserapport
Studenthälsoansvarig Henrik Davidsson
Kära fullmäktige!
Hittills har jag mest jobbat med att få igång arbetet för verksamhetsåret. I
skrivande stund har jag kontaktat studerandeskyddsombud, förberett
kursombuds- och studentrepresentantutbildning samt planerat första USU-mötet
tillsammans med utbildningsansvarige. Dessutom har jag närvarat på årets första

Arbetsmarknadsansvarig Felicia Feurstein
Jag har tillsammans med Felix uppdaterat riktlinjer för marknadsföring. Jag har
även haft kontakt med några tänkbara samarbetspartners, exempelvis har jag haft
ett möte med Kulturen som är intresserade av ett samarbete.Tillsammans med
Kristina och Felix har vi fått tillgång till inlogg för TV-skärmarna på
Studentcentrum, där vi tydligen är redaktörer.
Har haft möte med LUNAs näringslivsansvarige Theodor och diskuterat
profilprodukter. I tillägg med detta har jag haft kontakt med Johan på
Marknadsbyrån och tittat på olika modeller av profilprodukter. Jag har även
deltagit i Sångboken, Hälsningssgillet samt Partus. Vi har haft möte med utskottet
för Corpus Laborans, 14 februari har bokats för 2019 års upplaga. Har även
förberett samt skrivit två styrelseprotokoll.
Kommunikationsansvarig Kristina Bergsten
Mail: Att svara på mail är något jag gör fortlöpande. Jag har fått en del mail
rörande olika annonseringar som önskas på exempelvis våra sociala medier. Detta
har varit allt från olika projekt, till utbildningar som kan vara av nytta för våra
medlemmar. I samband med detta har jag mestadels skrivit inläggen, som senare
publicerats.
Facebook: För att så tidigt som möjligt få igång Facebook-verksamheten,
mailade jag innan terminsstart ut ett mail med instruktioner och lathund gällande
Facebook till alla aktiva. Utöver detta gjorde jag ett nytt excel-schema för 18/19,
där alla inlägg bokas in. Att uppdatera Facebook och hålla koll på sidan i övrigt är
också något jag gör fortlöpande. Jag har också bland annat hjälpt vår
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övermarskalk med att skriva och publicera inlägg.
Möten: Jag har haft ytterligare ett möte med min föregångare Sofia för att prata
lite kring posten och få lite tips och idéer. Framförallt bollade vi lite tankar kring
mailutskicken och hur dessa görs på bästa sätt. Vidare hade jag tillsammans med
ordförande och arbetsmarknadsansvarig ett möte med en av de IT-ansvarig på
BMC, så att vi numera kan används skärmarna på studiecentrum som
kommunikationskanaler.
Utskick: Info kring det första mailutskicket har kommit ut till alla aktiva och i
nuläget väntar jag på svar. Första utskicket är planerat till början av oktober.
Hemsida: Mindre justeringar på hemsidan har också gjorts, exempelvis har jag
uppdaterat listan på FUM-ledamöter och både text och bild på Corbalens sida.
Instagram: Jag har skrivit ihop en projektplan kring MFs instagram, som ska
presenteras för styrelsen vid nästa STYM.
Mediautskottet Jag har skrivit en del med Sonden-redaktörerna kring deras
verksamhet och även tagit upp deras önskan om en egen kamera till
Mediautskottet.
Övrigt: Förutom ovanstående, har jag tillsammans med resterande styrelse gått
på både Sångboken och Partus, samt börjat planera en
”kommunikations-workshop” för alla aktiva.
Socialt ansvarig Olle Nordström
Sen terminsstarten har den mesta tiden gått till novischperioden. Under
taggveckan handlade det huvudsakligen om alkoholutbildning, fadderutbildning,
uppföljning för de som missat obligatoriska moment samt korrekturläsning av
novischblad. Under novischperioden handlade det mer om ren representation
samt att göra sig synlig för novischerna så att de hade ett ansikte på personen
bakom “Whats on your mind”. Även studiesociala dagen arrangerades under
novischperioden med ett helt okej resultat. Bättre än förra terminen men inte lika
mycket folk som för ett år sedan.
Utöver novischperioden är även Corpuskampen i full gång att planeras och
kommer ta plats den 29e september. Slutligen har jag hunnit med två möten med

Svenska läkarsällskapet där Stig Radners är den stora punkten som kommer tas
upp senare i höst. Nu väntar genomförande av Corpuskampen samt utvärdering
av Novischperioden för hela slanten!
Utbildningsansvarig Daniella Andersson
Jag har under denna period som utbildningsansvarig haft ett överlämningsmöte
med föregående utbildningsansvarig Tiia-Marie. I augusti åkte jag ner till Basel i
Schweiz i sällskap av Medicinska Utbildningsrådets (MUR)-ordförande Antonio,
för att delta i konferens Association for Medical Education Europe 2018 (AMEE
2018). Där tog jag del av föreläsningar, presentationer av forskningsarbete samt
workshops rörande medicinsk utbildning. I dagsläget har jag kontakt med
personen som ska få ta emot priset som Årets Mäster 2018, vi för samtal via mail
där jag bland annat har informerat denne om kommande Corbal och
Mäster-föreläsning.
Som ordförande i Utbildnings-och Studenthälsoutskottet (USU) har jag haft ett
möte med Henrik som är vice ordförande i USU, där vi under mötet förberedde
vårt första USU-möte och studentrepresentantutbildning som ska hållas den
25/9-2018, inbjudan till detta möte och utbildning har skickats ut. Vi har även
varit igång med att tillsammans planera årets kursombudsutbildning.
Avslutningsvis så har jag börjat att se på ansökningar till Magnus Blixt prisfond.

Bilaga 5. Rapport Corpus Medicum
Corpus Medicum är det samarbete mellan sektionerna MF, VÅVS och SSGI som formellt
utgör kår vid Medicinska fakulteten.
Corpus ska ha sitt första styrelsemöte 28 september. VÅVS är sammankallande
och vi ska bland annat diskutera HST-fördelningen och årets arbete.
Corpus har i uppdrag just nu att hitta en kandidat som ska sitta som
Corpusrepresentant i LUS-valberedning. Om du är vill veta mer om detta, maila
ordf@mfskane.se
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Bilaga 6. Rapport LUS
LUS, Lunds Universitets Studentkårer, är ett samarbetsorgan för alla kårer vid Lunds
Universitet som arbetar tillsammans mot den centrala nivån på universitetet.
Varje fredag är det Ordförandekollegiet (OK) som är den politiskt styrande
makten i LUS. Där sitter alla som jobbar med utbildningsbevkaning centralt på
universitetet och diskuterar utbildningspolitik och beslutar vad LUS ska tycka och
göra i utbildningspolitiska frågor. Jag, Felix, sitter med för Corpus räkning.
Hittills har vi svarat på ett gäng remisser, diskuterat frågor som
högskolepedagogisk meritering och sammanflätning av utbildning och forskning.
Vi har även diskuterat en mängd andra frågor och valt människor till lite olika
arbetstgrupper. Vi har också jobbat med att konkretisera LUS verksamhetsplan.

Fullmäktige föreslås besluta
att1 stadfästa beslutet om att godkänna revideringen av “Aktiva for dummies”
att2 stadfästa beslutet om att godkänna revideringen av MPH-URs
stadgeinstruktioner

Bilaga 9. Mötesordning
Följande mötesordning föreslås.
1.
2.
3.

Bilaga 7. Rapport Studentlund
Både jag och Felix har närvarat vid Studentlundsdagen. Stormöte har inte hållits
ännu men jag har varit på två BG-möten. Den största frågan är hur vi får fler
studenter att gå med i Studentlund, och under Studentlundsdagen flödade idéerna
om hur man redan i år kan hitta nya event för att dra ännu mer studenter. I TRF
är det livlig diskussion om att köpa in ett nytt medlemssystem istället för Upright.
Jag sitter som suppleant i TRF och vi har ännu inte haft vårt första möte, men de
flesta verkar vara positiva till idén.

Beslut:
Bilaga 8. Stadfästanden
På sista FUM i våras hade vi uppe två diskussioner som vi valde att ta via ett Per
Capsulam-beslut. Dessa diskussioner handlade om revidering av “Aktiva for
dummies” och MPH-URs stadgeinstruktioner. Ni finner dem reviderade
dokumenten och Per Capsulam-beslutet bifogade som bilaga 8a-e.

4.

5.
6.
7.

Valberedningen presenterar sin nominering till posten i fråga.
Medicinska Föreningens ordförande läser upp namnen på eventuella
inkomna motkandidater.
Om det finns flera kandidater till posten/poster inom samma
utskott/uppdrag lämnar alla rummet.
Kandidaterna kallas in, en åt gången, för intervju inför fullmäktige.
a. Är kandidaten i fråga valberedningens förslag läser ledamot ur
valberedningen upp nomineringstexten. Har kandidaten i fråga
motkandiderat läser Medicinska Föreningens ordförande upp
den inkomna motkandidaturtexten.
b. Kandidaten presenterar sig och svarar på fullmäktiges frågor.
Detta får ta högst 10 minuter per kandidat.
Diskussion om kandidaterna. Efter 15 minuter dras streck i debatten om
ingen yrkar på förlängd diskussion.
Önskar någon ledamot av fullmäktige vakantsätta och återremittera
posten till valberedningen trots kandidat(er) ska detta yrkas på.
Val sker genom acklamation (om ett alternativ) eller sluten votering (om
flera alternativ).

Fullmäktige kan besluta att fråga ut kandidaterna i grupp om antalet kandidater
till posterna inom ett utskott är färre eller samma som antalet poster. Fullmäktige
beslutar då även om den maximala tiden för detta. Om antalet kandidater till en
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post är samma som, eller färre än, antalet tillgängliga poster så kan fullmäktige
besluta att hoppa över punkt 5 och istället gå direkt till val.
Fullmäktige föreslås besluta
att fastslå ovanstående mötesordning för valärenden vid Fullmäktige 1

Bilaga 10. Valärenden
Bilaga 10a. Valberedningens protokoll
Bilaga 10b. Valberedningens nomineringstexter
Bilaga 10c. Motkandidaturer kommer som sen bilaga
Bilaga 10d. Vakanta poster
För närvarande är följande poster vakanta:
FUM-sekreterare (s)
Högtidsmarskalk läkarprogrammet
Högtidsmarskalk logopedi/audiologi-utbildningen
Malmö Locus utskottet - Malmömästare (1)
Körledare (2)
IT-ansvarig
Corfotograf (2)
JämU-ordförande
SiF-ordförande
Arkivarie
Seniorskollegieledamot (1)
Valberedningens ordförande
Valberedningsledamot (6o)
Valnämndens ordförande
Valnämndsledamot (4o)
Ledamot CRC husstyrelse

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)
Styrelsen för ITM (o+s)
PNL-ledamot (3 personliga suppleanter)
Ledningsgrupp Preklin (2)
Ledningsgrupp Klin (2)
Administratörsnätverket PNL
PNM-ledamot (personlig suppleant biomedmaster)
PNM-ledamot (personlig suppleant MPH)
Examinationskommittén PNM (o)
Internationella kommittén PNM (2o)
Studiesociala kommittén PNM (s)
Studiesociala utskottet MPH (s)
Ledningsgrupp biomed kandidat
Ledningsgrupp biomed master
PNR-ledamot AUD (o+s
Internationella kommittén PNR AUD (o+s)
Internationella kommittén PNR LOG (s)
Studiesociala kommittén PNR LOG
Studiesociala kommittén PNR AUD
Examinationskommittén PNR LOG
Examinationskommittén PNR AUD
Ledningsgruppen LOG (2)
Ledningsgruppen AUD (2)
Huntingtoncentrum (samarbete med MDR)
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Neuronanocentrum (samarbete med MDR)
LUS valberedning (o+s) (OBS, enbart nominering, Corpus gemensamma platser)
Regionens ledningsgrupp för VFU (OBS, enbart nominering, Corpus gemensamma
platser)
Fullmäktige föreslås besluta
att å terremittera alla poster som inte tillsattes på dagens möte till valberedningen.

Bilaga 11. 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

Bilaga 12. Val av valnämnd
Ur Medicinska Föreningens stadga:
”18.7 Valnämnd
Valnämnden ansvarar för att val till fullmäktige genomförs.
18.7.1 Mandatperiod
Valnämnden utses av fullmäktige för perioden 1 oktober - 30 september.
18.7.2 Sammansättning
Valnämndens ordförande är sammankallande. Valnämnden består vid sidan av
sammankallande av minst fyra ledamöter. Alla utbildningar, vars studenter ingår i
sektionen, äger rätt att finnas representerade.
18.7.3 Åligganden
Det åligger valnämnden
att fastställa registrering av kandidater,
att fastställa kandidaters valbarhet,
att anslå de godkända kandidaternas namn på sektionens anslagstavlor,
att till väljarna distribuera valsedlar,
att till väljarna distribuera presentation av kandidater,
att övervaka röstavlämning och röstsammanräkning,
att tillse att överlämnade röstsedlar förvaras på ett betryggande sätt,
att pröva om valet helt eller delvis bör underkännas på grund av skälig misstanke
om att valresultat påverkats eller kunnat påverkas av oegentligheter och i så fall
hänskjuta frågan till fullmäktige för avgörande,
att senast fyra vardagar efter genomfört val överlämna justerat valprotokoll till
fullmäktiges sekreterare, samt
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att i övrigt främja att valet kan genomföras på ett ändamålsenligt sätt utan risk för
oegentligheter.”

Detta är något man gör i början av varje verksamhetsår så att varje sektion inom
Corpus får rätt mängd pengar. Se bilaga 14a.

Fullmäktige föreslås besluta

Fullmäktige föreslås besluta

att t illsätta valnämnden genom fri nominering.

att stadfästa HST-fördelningen inom Corpus enligt bilaga 14a

Bilaga 13. Datum för fullmäktige HT18

Bilaga 15. Konkretiserad verksamhetsplan för verksamhetsåret
18/19

Föredragande: Ordförande Felix

Förra verksamhetsåret önskade FUM att man under hösten skulle ha ett möte
som endast är till för valärenden för val på kalenderår. Vi har valt att lägga upp
det på liknande vis, då vi har uppfattat att det var uppskattat.

Föredragande: Ordförande Felix
Styrelsen har konkretiserat verksamhetsplanen för verksamhetsåret 18/19. Se
bilaga 15a-b.

Förslag på mötestider för fullmäktige hösten 2018:
FUM2: 17/10 kl 17
FUM3: 8/11 kl 17
FUM4: 22/11 kl 17
FUM5 12/12 kl 17
FUM6 31/1 kl 17

Fullmäktige föreslås besluta
att godkänna Konkretiserad verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017/2018
enligt bilaga 15a.

Fullmäktige föreslås besluta

Ur Medicinska Föreningens stadga:
“20.3 Ändring av stadgar
Med undantag angivna i § 20.4 ändras dessa stadgar genom två likalydande beslut
av fullmäktige. Mellan dessa skall ordinarie val till fullmäktige ha ägt rum.
20.4 Redaktionella ändringar
Fullmäktige kan genom ett beslut ändra numrering och göra andra redaktionella
ändringar.”

att f astställa ovanstående mötestider för hösten 2018

Bilaga 14. Stadfästande av HST-fördelning inom Corpus
Föredragande: Vice Ordförande Elin
Presentation av HST-fördelningen som är en schablon på hur många medlemmar
varje sektion i Corpus Medicum har. Denna baseras på föregående års siffror av
antal helårsstuderande på de olika programmen, och används vid uträkning av
hur man fördelar kårstödet som inkommer till Corpus Medicums bankkonto.

Bilaga 16. Proposition: Revidering av stadgan, andra läsningen
Föredragande: Ordförande Felix

Under våren såg den tidigare styrelsen över hela stadgan och lämnade då in ett
förslag på revidering till fullmäktige. Ni kan se utfallen i det bifogade protokollet
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från FUM9 17/18. I bilaga 16a hittar ni bakgrunden till förändringarna och i
bilaga 16b hittar ni det aktuella förslaget till revidering.
Fullmäktige föreslås besluta

Styrelsen har diskuterat tillvägagångssätt för detta årets arbete, och föreslår
samma tillvägagångssätt som förra året då det av arbetsgruppen upplevdes
fungera bra.

att fastslå den nya versionen av Medicinska Föreningens stadga i andra läsningen
enligt bilaga 16b

Vill fullmäktige tillsätta en arbetsgrupp igen? Vilka vill i så fall vara med i
arbetsgruppen? Vilka områden vill fullmäktige att en eventuell arbetsgrupp
behandlar i år?

Diskussion:

Det aktuella åsiktsprogrammet finner ni i bilaga 17a.

Bilaga 17. Åsiktsprogrammet

Bilaga 18. Instiftande av hedersmedlem

Enligt verksamhetsplanen som ålagts för verksamhetsåret 18/19 ska arbetet med
att revidera åsiktsprogrammet fortskrida. I verksamhetsplanen står följande:

Under våren har man diskuterat om man bör instifta en viss person som
hedersmedlem i Medicinska Föreningen. Enligt stadgan:

“Målet för verksamhetsåret 2018/2019 är:

“3.2 Val av hedersmedlem
Förslag till val av hedersmedlem presenteras gemensamt av minst 30 medlemmar
eller styrelsen vid ordinarie fullmäktigesammanträde. Namnförslaget
protokollföres ej.
Vid nästkommande fullmäktigesammanträde tas förslaget upp till beslut. För val
krävs kvalificerad majoritet – minst tre fjärdedelar. Namnförslaget protokollföres
endast om fullmäktige antar föreslagen kandidat.”

Föredragande: Ordförande Felix

att fortsätta arbetet med att revidera föreningens åsiktsprogram”.
Under verksamhetsåret 16/17 påbörjades detta arbete genom att en arbetsgrupp
under FUM satte ihop ett åsiktsprogram kring fyra ämnen som antogs av FUM
16/17. Arbetsgruppen och FUM 16/17 skickade även med områden som ansågs
prioriterade att fylla på åsiktsprogrammet med. Detta upprepades sedan under
verksamhetsåret 17/18. Tanken är att varje år fylla på åsiktsprogrammet med fyra
ämnesområden samt gå igenom och revidera de åsikter som antogs för tre år
sedan för att se till att åsiktsprogrammet blir ett levande dokument som är av
nytta för våra medlemmar, aktiva och studentrepresentanter. Det gamla
åsiktsprogrammet gäller för de ämnesområden som inte behandlas av det nya
åsiktsprogrammet.

Föredragande: Ordförande Felix

Allmän diskussion om personen och om vi vill ta upp detta för beslut inför nästa
FUM.

Bilaga 19. Angående Toddybladet
Föredragande: Ordförande Felix
Varje år blir det mer eller mindre diskussion om Toddybladet och det verkar
tyvärr ha tradition att vara lite av ett arbetsplatsproblem för ordförande i MF då
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man alltid går runt och oroar sig för att media eller fakulteten ska höra av sig pga
innehållet.

sångboken i samband med detta. Hur vill fullmäktige göra detta? Ska vi ge det i
uppdrag till Seniors? Eller en arbetsgrupp?

Vi har diskuterat med det tidigare presidiet om vad man ska göra åt detta och det
bästa vi kommit fram till är att instifta en arbetsgrupp under FUM som på något
sätt, exempelvis via enkät, kan undersöka hur MFs medlemmar ser på bladet och
dagen. Är det uppskattat? Tvärt om? Eller bryr sig folk allmänt inte? Vi är
intresserade av en allmän diskussion här.

Bilaga 20. Kårstatus
Föredragande: Ordförande Felix
Nu i höst ska vi söka kårstatus för dem tre kommande åren. Tidigare har alla
diskussioner gått i riktning att vi ska söka tillsammans med resten av Corpus som
det ser ut idag och vi i styrelsen är inne på det spåret. Är detta fortfarande
fullmäktiges mening?

Bilaga 21. Arbetströjor för utskotten
Föredragande: Vice Ordförande Elin
Det har kommit önskemål från våra utskott att få jobbartröjor likt puben och
sexmästeriet. En skillnad är dock att personerna inom sexmästeriet och puben är
serveringsansvariga och måste lätt urskiljas om tillstånd kommer på besök.
Idag är detta inte budgeterat för. Hur ser fullmäktige på det?

Bilaga 22. Sångboken
Föredragande: Ordförande Felix
Vi börjar få slut på våra sångböcker här på MF och måste beställa nya inför nästa
novischperiod. Vi i styrelsen tycker det är rimligt att man passar på att revidera
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