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Bilaga 1. Meddelanden
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Styrelsen beslutade på sitt senaste möte att arbetsbefria avgående ordförande
Felix Solberg med omedelbar verkan. Detta för att möjliggöra snabbt val av ny
ordförande och fokusera på föreningens arbete framåt.

Lite roliga saker:

Bilaga 2. Presidierapport
Ordförande/Vice ordförande Elin Benatti

Inlett ett samarbete med Stamstället så att vi kan få beställa kaffe och oatly via
dem, och som tack kommer Felicia hjälpa dem marknadsföra sin dagens-meny på
våra skärmar runtom på BMC. Win win för alla!

Hej kära FUM!

Var på kickoff på Lillsjödal med aktiva!

Klarat B-cert!

Sedan förra mötet har jag;
Blivit tillförordnad ordförande för Medicinska Föreningen...
Tagit över ordförandemailen, gått igenom och skalat ner arbetsuppgifterna och
även skalat ner och konkretiserat verksamhetsplanen tillsammans med styrelsen.
Generellt har jag haft väldigt mycket möten, med PR- och kommunikationschef
på fakulteten, aktiva MF-medlemmar, styrelsen, verksamhetsrevisorer,
inspektorer, gamla presidialer, för att hantera situationen på bästa sätt. Höll en
liten infostund med MF aktiva för att förklara läget och hur styrelsen har hanterat
situationen. Jag upplever att medlemmar fortfarande känner ett förtroende för
mig och för styrelsen, och det känns jätteskönt. Jag har också tagit mig tid att
prata med Unga vuxna och även studentprästerna tillsammans med styrelsen.
Har gått på fakultetsledningsmöte i ordförandes roll, deltagit på första stormötet
med Studentlund, hoppat av TRF styrelse och arbetsgruppen för gemensamma
policys i BG. Corpus har haft sitt första styrelsemöte. Har även medverkat på ett
CUR.
Corbalskommittén har jag behövt delegera mycket arbete till, som egentligen inte
ligger på viceposten men som de 3 senaste vicarna har tagit på sig. Detta har varit
både problematiskt och nödvändigt.

Bilaga 3. Ekonomisk rapport
Jag har tyvärr ingen ekonomisk rapport, till följd av det som hänt i MF den
senaste månaden.

Bilaga 4. Styrelserapport
Studenthälsoansvarig Henrik Davidsson
Hej kära Fullmäktige!
Sedan förra FUM har jag
+Hållit i kursombudsutbildning tillsammans med utbildningsansvarig
+Planerat USU-möte
+Förberett studentrepresentantutbildning
+Haft kontakt med studerandeskyddsombud
+Gått på psykosocial skyddsrond med PNL och PNR
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+Utvärderat JÄMU
+Haft konstituerande möte med BMCs HMS-kommité

Kommunikationsansvarig Kristina Bergsten

+Reviderat verksamhetsplanen tillsammans med övriga styrelsen

Sedan FUM1 har jag gjort följande:

+Varit på Stor-BUR

Tillsammans med resterande styrelse konkretiserat verksamhetsplanen som
återremitterats till oss.

Arbetsmarknadsansvarig Felicia Feurstein
Hej FUM!
Vad har jag gjort sen sist?
Jo, jag haft flera telefonmöte samt mailkontakt med Johan på Marknadsbyrån
angående profilprodukter, och har fått flera förslag på utseende samt beställt
styrelsens nya tröjor. Jag har haft möte med Corpus Laborans utskottet. Jag har
renskrivit två styrelseprotokoll samt förberett styrelseprotokollen. Jag har träffat
två tjejer från Framtidsverket för ett samarbete, de vill arrangera Framtidsmässan
i Lund, en arbetsmarknadsdag inom offentliga sektorn som troligtvis ska
arrangeras i oktober 2019. Jag har haft möte med Stamstället och Elin angående
att kunna samarbeta kring inköp av kaffe och Oatly.
Det har också varit många möten kring ordförandes avgång och jag har spenderat
mycket tid på expen. Där har jag hjälpt Elin med att kolla på betalningar.
Jag har haft kontakt med Per Alm angående Sandblomdagen, jag har publicerat
ett event på Facebook samt annonserat och fixat fyra stycken marskalker till
dagen.

Kontinuerligt svarat på mail, samt löst grejer gällande hemsidor och Facebook.
Hjälpt till att bemanna expeditionen under exp-tider.
Börjat sammanställa första mailutskicket.
Haft mailkontakt med Medicinska Fakulteten och arrangerat ett samarbete kring
marknadsföring av Sandblomdagen och Fakultetens evenemang Forskningens
Dag, samt genomfört detta.
Haft ett första möte med IT- och mediautskottet för att diskutera det kommande
året och hur vi vill arbeta tillsammans.
Hjälpt Corbalskommitteen att marknadsföra deras evenemang, samt skickat
ut/publicerat anmälningslänkar till både dessa och balen.
Haft möte med Johanna Sandal tillsammans med tillförordnad ordförande.
Har lagt mycket tid på att tillsammans med tillförordnad ordförande, i samråd
med resterande styrelse, revisorer och inspektorer, sköta MFs kommunikation i
samband med ordförandes avgång. Detta har bland annat inkluderat möten och
skrivande av utskick.

Jag har även lagt upp de nya bilderna på förmännen på hemsidan.
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Socialt ansvarig Olle Nordström

Bilaga 5. Rapport Corpus Medicum

Hallå kära FUM!

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

Sedan senaste mötet har tiden, förutom rent gemensamt styrelsearbete, gått till att
utvärdera novischperioden. Detta framför allt genom enskilda intervjuer med
novischgeneralerna. Jag har även varit på terminens första möte med Corpus
Medicums styrelse samt beslutat om stipendier i läkarsällskapets styrelse.
Dessutom höll vi i Corpuskampen vilket ska utvärderas inom kort. Den största
punkten för framtiden är att mer skriftligt konkretisera novischutvärderingen så
att den kan komma till användning för vårens novischperiod.
PS: Jag har även börjat lära mig göra handlingar, så kommentarer och konstruktiv
kritik relaterat till det mottages tacksamt i kaffepausen.

På senaste styrelsemötet klubbades bland annat den konkretiserade
verksamhetsplanen igenom. Det valdes även en representant till TellUs, ett
projekt för att stärka LUs arbete mot sexuella trakasserier. Andra
diskussionspunkter berörde områden såsom gemensamt corpus-konto för
kårgemensamma utgifter, kårpin och ett potentiellt gemensamt socialt utskott.

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.

Utbildningsansvarig Daniella Andersson

VÅVS Ordförande Matilda Byström representerar i nuläget Corpus utåt. Mer
regelbundna rapporter inkommer i framtiden. Sen senaste mötet har
verksamhetsplanen konkretiserats och klubbats igenom.

Hej Fullmäktige!

Bilaga 7. Rapport Studentlund

Jag har under denna period, sedan senaste Fullmäktigemöte, deltagit på våra två
inplanerade styrelsemöten och även ett extrainsatt kanelbulle-möte för alla
MF-medlemmar, där vi informerade de närvarande om situationen i föreningen. I
slutet av september samlade jag in och sorterade alla ansökningar till Magnus Blix
prisfond, som jag sedan skickade vidare för granskning. Jag deltog på Stor-BUR
en härlig tisdagseftermiddag och fick ta del av vad som händer på
Biomedicinprogrammet just nu. Henrik (studenthälsoansvarig) och jag, har haft
kursombudsutbildningen där det var hög närvaro på nya kursombud - kul! Vi har
även skickat ut inbjudan till vårt första USU-möte, och vi kommer även vid detta
tillfälle att hålla i studentrepresentantutbildningen. Slutligen har jag varit på
kickoff i Lillsjödal med MF-aktiva!

Har varit ett stormöte med studentlund sen förra FUM, där fokus låg på
workshops för att diskutera marknadsföring av studentlund.

Beslut:
Bilaga 8. Stadfästanden
Inga stadfästanden inkomna

Bilaga 9. Mötesordning
Följande mötesordning föreslås.
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1.
2.
3.
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
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)
JämU-ordförande
SiF-ordförande
Arkivarie
Seniorskollegieledamot (1)
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)
Administratörsnätverket PNL
PNM-ledamot (personlig suppleant biomedmaster)
PNM-ledamot (personlig suppleant MPH)
Examinationskommittén PNM (o)
Internationella kommittén PNM (2o)
Studiesociala kommittén PNM (s)
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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)
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. Fyllnadsval av valberedning
Föredragande: Socialt ansvarig Olle

Vill starkt minnas att Camilla Lindegren blev vald till ledamot i valberedningen,
men det fanns inte med i protokollet från FUM1. Känns därför rimligt att hon
väljs in igen så att det finns skriftliga belägg för det
Fullmäktige föreslås besluta
att v älja Camilla Lindegren till ledamot i valberedningen.

Bilaga 12. Konkretiserad verksamhetsplan för verksamhetsåret
18/19
Föredragande: Ordförande/Vice ordförande Elin
Styrelsen har konkretiserat den återremitterade verksamhetsplanen för
verksamhetsåret 18/19. Se bilaga 12a.
Fullmäktige föreslås besluta
att godkänna Konkretiserad verksamhetsplan för verksamhetsåret 2018/2019
enligt bilaga 12a.

Diskussion:
Bilaga 13. Rutiner vid meningsskiljaktigheter mot presidiet
Föredragande: Ordförande/Vice ordförande Elin

Vi har fått in en motion som vill ta upp problematiken kring att lejonparten av
kommunikationen kring missnöje går via presidiet vilket kan bli problematiskt när
presidiet är en del av detta missnöjet. Hur bör den enskilda medlemmen gå
tillväga i detta fallet, samt hur ska vi se till att alla medlemmar vet om detta?
Styrelsen ämnar att utarbeta rutiner kring detta tillsammans med bland annat
seniorskollegiet. Styrelsen tror att detta arbete lämpligast görs när läget lugnat ner
sig och det blivit lättare att vara objektiv.

Bilaga 14. Äska från karnevalsorganet
Föredragande: Ordförande/Vice ordförande Elin

På senaste karnevalsorganet tog beslut att överskottet från karnevalens vinst skall
delas ut till studentlivet. Summan är ca 1,5 miljoner och kommer delas ut genom
ansökningar. Detaljer kommer via karnevalen inom kort. Sista dag för ansökan är
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2018-12-31. Dels är detta ett tillfälle för MF att söka pengar, dels är tre av sex
platser i gruppen som bereder ansökningarna för kårerna och MF kan via Corpus
föreslå lämpliga personer. Som exempel fick MF 10.000 kr förra gången för att
skapa en ny hemsida.

Bilaga 16. Tidigarelägga val av novischgeneraler
Föredragande: Socialt ansvarig Olle

På förra FUM diskuterade vi huruvida vi skulle tidigarelägga FUM3 för att välja
novischgeneralerna tidigare. Som det ser ut nu ska de tre nya generalerna inte
väljas förrän val-FUM den 22a november. Kan vara en möjlighet att tidigarelägga
just den valprocessen så att novischeriet kan komma igång ordentligt några
veckor tidigare.
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