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Rapporter:
Bilaga 1. Meddelanden
Inga meddelanden inkomna

Bilaga 2. Presidierapport
Ordförande Olle Nordström
Kommer som sen bilaga

Vice ordförande Elin Benatti
Hello FUM, för info har jag varit sjukskriven i en månad och inte jobbat alls.
Det var en bra idé. Nu är jag halvt tillbaka men isolerat mig från bl a
styrelsemöten och i princip allt som inte har med bokföringen att göra. Det
går bra nu i alla fall. Fokuserar på att göra en fenomenal överlämning och
bokslut!

vilket sänker maxantalet gäster till 600 pers. Det bör inte vara några större
problem då vi ibland knappt säljer 600 biljetter. Jag har lärt upp nyvalda vice i
att söka tillstånd för festerna mm.
Jag har varit Gustav behjälplig med budgeten för nästa verksamhetsår, men
en stor eloge till honom som dragit det lasset! Jag tycker också att hela
styrelsen hjälptes åt superbra med den.
Jag kommer lägga Corbalsbudgeten tillsammans med Ella, det blir en bra
överlämning och ser till att hon har stenkoll. Vi utgår ifrån den jag gjorde för
Athén till FUM8. Beroende på hur det blir inom Corpus får vi kanske
samköra med någon från VÅVS och SSGI när vi lägger budget, så att vi är
överens.
Lite info om skidresan 2020: Det blir Le Deux Les Alpes vecka 4. UCPA kan
bara lösa 191 bussplatser så de håller på att titta på ett flygpaket igen för ca 39
personer. Det viktiga är att vi får alla platser sålda denna gång!
Förövrigt håller jag på att fila på mitt tal inför examensceremonierna och ser
fram emot ett fantastiskt roligt avslut på detta verksamhetsår!

Bilaga 3. Styrelserapport

Examensfesten har jag dock fixat, eftersom det blir smidigast. Allt är i fas
med den, i princip samma budget som senast används eftersom den gick
superbra ekonomiskt! Vi har dock fått höja biljettpriserna ytterligare eftersom
Athén är under renovering och därför finns det begränsat med nödutgångar

Studenthälsoansvarig Henrik Davidsson
Hej FUM!
Sen sist har jag utöver ordinarie uppgifter:
- Närvarat på BMC HMS-kommités möte, och där lyft frågor om städningen
på BMC
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- Träffat NJOL, och därefter marknadsfört deras seminarie
- Planerat och hållit i sista USU-mötet/ÖL-USU med Daniella.
- Kontaktat VÅVS för frågor om JÄMUs temadag.
- Varit i kontakt med CRC om uteblivna studentrepresentantposter
I övrigt försöker jag, precis som övriga styrelsen, knyta ihop säcken genom att
göra klart det sista och förbereda överlämning till JÄMU, nästa styrelse samt
nästa HSSO eftersom min post hittills är vakantsatt för nästa år.
Tack för i år!

Arbetsmarknadsansvarig Felicia
Hej FUM!
Sen sist har jag haft en del annat för mig privat. Men jag har ändå hunnit med
lite styrelsearbete. Jag har varit på möte kring Framtidsmässan, där vi planerar
vad kårerna ska ha för aktivitet i kårtältet på mässan, samt fick information
om vilken marknadsföring som förväntas.
Sen har jag haft kontakt med Ambio kring Facebookinlägg och mailutskick.
Vi håller också på att ta fram ett nytt avtal, som jag hoppas kunna vara
påskrivet innan 1 juni.
Jag har varit på expen och hållt i en extra insatt expentid så att folk kunde
hämta profilprodukter samt stetoskop. Det finns fortfarande en del som inte
hämtat. Jag har också hjälpt Elin att sortera material för bokföring.
Jag har varit på ett STYM och skrivit protokoll.
/Felicia

Kommunikationsansvarig Kristina Bergsten
Kommer som sen bilaga
Socialt ansvarig Gustav Christensson
Hej FUM,
Sedan förra sammanträde har jag gjort följande:
Hjälpt Emelie Andersson att skriva en motion för ändringen av
Novischgeneralernas mandatperiod.
Planerat och skapat material för Fadderutbildningen, som tyvärr inte kunde
hållas på grund av att Fernströmsalen var låst när jag hade bokat den.
Bokat in alkoholföreläsaren José-Gabriel Satofolatre den 30:e maj klockan 9, i
Kårhusets Aula.
Deltagit på PNM och PNL:s sammanträden, och argumenterat fram 18 900
för höstens Novischperiod (än så länge).
Via mejl, utvärderat Kulturutskottets och Malmömästarnas prestation under
denna terminen.
Marknadsfört Mästerföreläsningen åt Daniella.
Skapat en budget för nästa Verksamhetsår åt Elin.
Deltagit och varit mötesordförande på Val-FUM 2.1.
Med vänliga hälsningar,
Gustav Christensson

Utbildningsansvarig Daniella Andersson
Hej!
Jag har sedan senaste FUM planerat Mästerföreläsningen. Jag kunde tyvärr
inte närvara på själva föreläsningen på grund av sjukdom, men fick hjälp från
resten av styrelsen att närvara och ordna allt under dagen. Mycket tacksam för
detta goda samarbete och att vi är bra på at backa varandra när det behövs!
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Jag har närvarat på styrelsemöten och haft planeringsmöte med Henrik inför
vårt sista (men första överlämnings-USU) USU-möte. Mötet ägde rum den 20
maj och blev ett tillfälle för nya och gamla studentrepresentanter att dela med
sig av tankar och erfarenheter som ledde till givande och bra diskussioner. Vi
inledde mötet med en förkortad version av Studentrepresentantutbildningen
som en mjukstart för våra nya studentrepresentanter.
Utlysning av Mäster 2019 har blivit synlig på sociala medier, som Kristina
ordnat med. Jag har tagit emot nomineringar och lyft detta som
diskussionspunkt på STYM, som förhoppningsvis kommer gå till beslut i
dagens FUM.
Ha det gott!

Bilaga 6. Rapport Studentlund
Studentlund är ett samarbetsavtal mellan de flesta av Lunds nationer, kårer samt
Akademiska Föreningen.

Corpus har inte skickat någon annan representant under tiden och sen jag
kom tillbaka har det inte varit några möten. Jag tar med Ella på sista
Stormötet samt BG.

Bilaga 7. Ekonomisk rapport
Finns ej, kanske något muntligt på plats

Beslut:
Bilaga 4. Rapport Corpus Medicum
Corpus Medicum är det samarbete mellan sektionerna MF, VÅVS och SSGI som
formellt utgör kår vid Medicinska fakulteten.

Kommer som sen bilaga
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.

Kommer som sen bilaga

Bilaga 8. Proposition: Verksamhetsplan 19/20
Föredragande: Ordförande Olle
Efter diskussionen från förra fullmäktigemötet har styrelsen bearbetat
verksamhetsplanen och gjort en del ändringar. Bifogas här som en renskriven
version, och en version som visar på vilka förändringar som gjort sen FUM9.
Där grönt innebär tillägg, gult betyder omskrivning, och rött innebär att det är
borttaget i den renskrivna versionen.
Den renskrivna verksamhetsplanen finns bifogad som bilaga 8a.
Verksamhetsplanen med färgkommentarer efter förändringar från FUM9,
finns bifogad som bilaga 8b.
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Fullmäktige föreslås besluta

Bilaga 10. Datum FUM1 19/20

att godkänna verksamhetsplanen för 19/20 enligt bilaga 8.

Föredragande: Ordförande Olle

Bilaga 9. Proposition: Budget 19/20

Nu är det dags att besluta om datumet för höstens första
fullmäktige.Terminen börjar den 2a september och det därefter följer två
veckors novischperiod. För att ge styrelsen ytterligare en vecka att förbereda
sig inför första fullmäktige föreslås därför tisdagen den 24e september.

Föredragande: Ordförande Olle
Baserat på responsen från FUM9 har budgeten bearbetats samt kompletterats
med resultat från verksamhetsåret 18/19. De två kolumnerna som är mest
relevanta för den som vill skumma igenom den är kolumnen “Budget 19/20”
där vi helt enkelt skriver vårt förslag för nästa verksamhetsår. Samt kolumnen
“Budgetskillnad (%)” där det förtydligas hur denna budgetpost skiljer sig
procentuellt jämfört med förgående år.
En generell utgångspunkt vi haft är att alla inkomster avrundas nedåt medan
alla utgifter avrundas uppåt. Detta bland annat för att ha större marginaler om
det skulle komma oförutsedda utgifter, och säkerställa att föreningen går plus.
Budgeten finns bifogad som pdf i bilaga 9a.
Budgeten finns bifogad som xlsx i bilaga 9b.

Fullmäktige föreslås besluta
att fastställa datum för FUM1 till den 24e september kl 17:30

Bilaga 11. Årets mäster
Föredragande: Ordförande Olle
Årets mäster, MFs pedagogiska pris delas årligen ut till en särskilt duktig och
uppskattad undervisare. Motiveringen kommer att skickas ut som sen bilaga.

Bilaga 12. Motion: Studenter i forskning

Fullmäktige föreslås besluta

Föredragande: Ordförande Olle

att godkänna budgeten för 19/20 enligt bilaga 9a.

För ett år sedan skapades Studenter i forskning som ett tillfälligt utskott för
verksamhetsåret 18/19. De har nu varit igång under året och önskar fortsätta
ett år till. Med tanke på hur uppskattade deras event har varit, att de har en
egen plats i budgeten samt att de två utskottsordförandena är valda för nästa
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verksamhetsår, känns det som rimligt att officiellt göra SiF till ett tillfälligt
utskott ännu ett år.

En kort sammanfattning om vad som gjorts under året samt vilka planer som
finns för nästa år finns bifogad som bilaga 12a.
Fullmäktige föreslås besluta
att instifta Studenter i forskning som ett tillfälligt utskott för verksamhetsåret
19/20

Bilaga 13. Motion: Mandatperiod novischgeneraler

samt
att ändra mandatperioden för novischgeneralerna från 1 juni - 31 maj till 1
april - 31 mars

Bilaga 14. Motion: Stadgeinstruktioner för KirU
Föredragande: Ordförande Olle
Under detta verksamhetsåret har Kiru jobbat fram nya stadgeinstruktioner för
utskottet. Det tre stora förändringar som tas upp är:
-Förtydligande vad som gäller angående medlemskap
-Förtydligande vad som gäller angående ordförandeskap
-Införande av överlappande ordförandeskap

Föredragande: Ordförande Olle
Den nya novischperioden har i utvärderingarna som presenterats tidigare visat
i stora drag på en positiv trend. Fler är nöjda, mindre alkoholhets, förre
novischer känner sig utanför etc. Dock verkar stressnivån och
arbetsbelastningen för novischgeneralerna öka. Generalerna har här tagit fram
ett förslag där de rekommendera fullmäktige att ändra mandatperioden från
den 1 december - 30 november + 1 juni - 31 maj t ill den 1 november - 31
oktober + 1 april - 31 mars
Motionen i sin helhet finns bifogad som bilaga 13a.
Fullmäktige föreslås besluta
att ändra mandatperioden för novischgeneralerna från 1 december - 30
november till 1 november - 31 oktober

Motionen i sin helhet finns bifogad som bilaga 14a.
Fullmäktige föreslås besluta
att ändra stadgeinstruktioner för KirU i enlighet med bilaga 14a.

Bilaga 15. Corpus Medicums verksamhetsplan 19/20
Föredragande: Ordförande Olle
Likt MFs egna verksamhetsplan har Corpus Medicums verksamhetsplan
bearbetats sen förra fullmäktigemötet. Den har även gåtts igenom på ett
Corpus möte med alla efterträdande språkrör närvarande så att de är
översiktligt insatta i vad som väntar. Matilda Byström kommer sannolikt
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närvara för kunna svara på frågor kring hur tankarna gått kring den, samt
varför strukturen på verksamhetsplanen skiljer sig från hur MF brukar göra.
Verksamhetsplanen finns bifogad som bilaga 15a.
Fullmäktige föreslås besluta
att godkänna Corpus Medicums verksamhetsplan för 19/20 enligt bilaga 15a.

Bilaga 17. Proposition: Krishanteringsplan
Föredragande: Ordförande Olle
Krishanteringsplanen har under detta året bearbetats, och efter FUMs senaste
kommentarer redigerats ännu en gång. I detta nu håller den på att renskrivas
så att den kan skickas ut snarast
Krishanteringsplanen kommer som sen bilaga

Bilaga 16. Riktlinjer för Corpus Laborans-utskottet

Bilaga 18. Proposition: Riktlinjer för sexuella trakasserier

Föredragande: Ordförande Olle

Föredragande: Ordförande Olle

Efter diskussionen förra fullmäktige har riktlinjerna för Corpus
Laborans-utskottet bearbetats och ligger nu uppe för beslut. Även här
kommer med största sannolikhet Matilda Byström att närvara för att kunna ge
en bredare bild på de olika perspektiven som har med detta utskottet att göra.

Likt krishanteringsplanen har föreningens “riktlinjer för sexuella trakasserier
vid föreningens event” redigerats lite grann efter FUMs kommentarer. Den
håller nu på att renskrivas och kommer att skickas ut i sena handlingar så
snart som möjligt

Riktlinjerna finns bifogade som bilaga 16a.

Krishanteringsplanen kommer som sen bilaga

Fullmäktige föreslås besluta
att godkänna riktlinjerna för Corpus Laborans-utskottet enligt bilaga 16a.
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