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Rapporter:
Bilaga 1. Meddelanden
Rasmus Ingvarsson har valt att avsäga sig posten som representant i
HMS-kommittéen CRC för resterande del av verksamhetsåret 2018/19.
Anton Håkansson har valt att avsäga sig posten som novischgeneral för
resterande del av verksamhetsåret 2018/19.
Exptiden i Malmö har tagits bort.
Ny merch är på väg. Detta år kommer "aktiva-tröjorna" ha Förman på ryggen
istället för Aktiv.

Bilaga 2. Presidierapport
Vice ordförande/Tillförordnad ordförande Elin Benatti
Hej kära FUM! Oktober månad är slut och jag börjar känna att det värsta är
över, och börjar komma i fas och bli mig själv igen. Jag har t o m börjat baka
igen!

- Jag har samlat in betalningar, representerat och hållit tal på Corbalen som
språkrör för Corpus Medicum, tillsammans med Matilda och Leo från VÅVS
och SSGI. Det var jättekul och balen verkade bli en succé!
- Jag har marknadsfört äskan till Lundakarnevalen i Aktiva-gruppen på
facebook så att våra utskott kan komma med förslag på äskningar. Jag samlar

ihop dessa och tar upp dem på STYM8, där styrelsen sammanställer och
sedan lägger fram förslag till FUM5.
- På STYM5 beslutade vi att gå vidare med punkten från FUM3 om "riktlinjer
för meningsskiljaktigheter mot presidiet", genom att revidera och göra klart
krishanteringsplanen och lägga upp den på hemsidan. Vi har också adderat
revisorers och inspektorers kontaktuppgifter till vår hemsida, så att
medlemmar kan hitta dem och veta att de finns. Jag kommer att merga detta
arbete med "Riktlinjer för sexuella trakasserier" och kommer dra i det
tillsammans med Olle och Henrik, och även sammankalla seniors för detta.
Meningen är att punkten om meningsskiljaktigheter mot presidiet ska läggas
till i krishanteringsplanen. Målet är att detta arbete är klart till vårterminen,
förhoppningsvis redan till FUM5, och tas upp på ÖL-dagen samt läggs upp
bland viktiga dokument på hemsidan. Jag kommer också ta upp riktlinjer för
sexuella trakasserier med de andra kårerna på SAK (Studentlunds anslutna
kårer) och uppmana Corpus representant i OK (Ordförandekollegiet) dvs
Matilda ordf för VÅVS att göra detsamma, då ingen av kårerna för tillfället
har en handlingsplan för sexuella trakasserier.
- Jag har haft ett kort möte tillsammans med socialt ansvarig och novischeriet,
för att utvärdera hur novischperioden gick och vad som kan förbättras till
våren.
- Jag har också haft möte med Corpus Laboransutskottet samt med min
företrädare Egil och arbetsmarknadsansvarig Felicia för att diskutera huruvida
MF ska äska pengar från programnämnderna till Corpus Laborans i vår.
- Jag håller på att beställa 800 nya sångböcker, så att vi skjuter upp arbetet
med att ta fram en ny sångbok till om 2 år.
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- Mitt nya ångestmoment för tillfället är väl att jag nu är väldigt efter med
bokföringen pga allt som hänt den senaste månaden. Men det ska jag med
glädje ta tag i så fort jag har en ny ordförande! ;)

Bilaga 3. Styrelserapport
Studenthälsoansvarig Henrik Davidsson
Hej!
Sedan förra FUM har jag
+Varit på möte med HSSO-nätverket
+Haft två möten med styrelsen
+Utvärderat JÄMU
+Representerat MF på Corbalen
+Varit på möte med NJOL
+Gått fysisk skyddsrond på BMC
+haft möte med studenthälsan gällande föreningens arbete med psykisk
ohälsa
Ha det bra, XOXO <3
Arbetsmarknadsansvarig Felicia Feurstein
Hej FUM!
Sedan sist har jag haft möte med andra arbetsmarknadsansvariga tillsammans
med VentureLab. Det var ett givande möte, jag fick info om vad VentureLab
är för nått och vad våra studenter kan få till nytta av dem. Dessutom
informerade dem om samarbeten och eventuella sponsringar för
föreläsningar. Detta är något jag sedan tänkt använda på Corpus Laborans.
Jag har haft möte med Corpus Laborans gänget, tyvärr har en av VÅVS
representanterna hoppat av och det finns inga alls från SSGI. Men gänget

jobbar på bra ändå, och det känns som om Corpus Laborans 2019 kommer
bli succé!
- Jag har haft kontakt med marskalkerna inför Sandblomdagen samt närvarat
som marskalk.
- Sedan var det balhelg och där representerade jag styrelsen på Corbalen. Det
var mycket skoj!
- Jag har förberett samt skrivit protokoll vid två styrelsemöten.
- Jag kommer även att ha varit på möte med Elin och Egil kring äska pengar
och Corpus Laborans budget.
- Måndag 5/11 har jag möte med Framtidsverket och andra kårer för
planering av Framtidsmässan.
- Onsdag 7/11 är det dags igen för Corpus Laborans möte.
-I övrigt har jag arbetat med profilprodukterna och snart kommer en
beställningslänk ut. Jag har även bidragit med att försöka få folk att söka våra
aktiva poster.

Kommunikationsansvarig Kristina Bergsten
Kära fullmäktige,
sedan FUM2 har jag gjort följande:
•Börjat uppdatera hemsidan och lagt till sidor för ”Inspektor och
proinspektor”, samt ”Verksamhetsrevisorerna”. Dessa håller på att göras klart
med text och såklart namn och mail till sittande inspektorer/revisorer. Man
hittar dem under fliken ”Så fungerar MF”
•Haft möte med f.d. infosekreterare Sofia för att prata om utlysningsperioden
och kolla detaljer kring hemsidan och dess uppdatering.
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•Haft möte med valberedningens ordförande Linnéa och diskuterat hur vi på
bästa sätt samarbetar kring marknadsföringen av höstens utlysningsperiod.
•Marknadsfört utlysningsperioden på Facebook, både via inlägg på officiella
sidan och via inlägg i olika program-grupper. Utöver detta gjorde jag även ett
mailutskick till alla medlemmar för att just uppmärksamma
utlysningsperioden och uppmuntra medlemmar att kandidera/nominera.
•Tillsammans med vice och Corfotograferna kollat möjligheten att lösa en
fotovägg till Corbalen.
•Tillsammans med resterande styrelse representerat MF på Corbalen.
•Börjat undersöka möjligheten att använda Workplace för kommunikation
inom MF i samband med studenthälsoansvarig. Det verkade dock som om
det kan bli svårt (då det är kopplat till en person och inte en mail), men jag
mailar kundtjänsten och inväntar svar. USU ska om möjligt vara delen av MF
som testar Workplace och sedan utvärderar vi för att se om det hade varit till
fördel för hela organisationen.
•Kontinuerligt läst och svarat på mail, samt hållit koll på facebook-sidan.

Socialt ansvarig Olle Nordström
Hallå kära FUM!
Sen sist har det spenderats mycket kvalitetstid på expen. Utöver det har det
utvärderats en del, så som Idru, Husförmän och framförallt novischperioden.
På grund av denna hösts hektiska natur presenteras endast utvärderingen av
själva novischperioden, alltså inte den nya konstellationen med
novischgeneraler. Detta är något som är en ständig dialog mellan mig, Elin
och de kvarsittande novischgeneralerna i planeringen av vårens
novischperiod, men inget som har blivit en konkret skriftlig utvärdering än.
Räknar dock med att ha den klar senare i höst. Sitter fortfarande och försöker

förfina handlingsskrivandets ädla konst, så konstruktiv kritik mottages
tacksamt personligen eller via mail.
Utöver det har jag varit på styrelsemöte med Corpus Medicum, varit
marsalk på sandblomdagen samt reppat på Corbalen, vilket var kalastrevligt.
Avslutningsvis har jag precis beställt ett par enhörningstofflor att ha på expen
under vintermånaderna, eventuella åsikter/klagomål rörande detta tas helst
emot via mail.
Tack för mig!
Utbildningsansvarig Daniella Andersson
Jag har sedan senaste FUM deltagit på våra två styrelsemöten och två
CUR-möten. Jag har haft kontakt med vardera ordföranden för alla
utbildningsråden, där jag uppdaterat om dagens läge och öppnat upp för att
boka enskilda möten med varje ordförande.
- Vecka 43 innebar i stort sett att förbereda inför Corbalen, så som att bland
annat skriva tal (i samarbete med ordföranden för VÅVS och SSGI) och
hämta ut Mäster 2018-pin samt skriva diplom. Under Corbalen höll jag
introduktions-tal för utdelning av våra pedagogiska priser för MF, VÅVS och
SSGI. Jag fick äntligen tilldela Mikael Bodelsson priset för årets Mäster 2018.
Utöver detta har jag hängt en del på expen, kokat kaffe på kaffemåndag, haft
återuppsättning med Toddyspexarna och haft det allmänt härligt och kul.
Bilaga 4. Rapport Corpus Medicum
Corpus Medicum är det samarbete mellan sektionerna MF, VÅVS och SSGI som
formellt utgör kår vid Medicinska fakulteten.

Elin har pratat med verksamhetschef på AF, Sara Ramberg, ang
ombyggnationen av AF-borgen. Mer info om detta kommer som
diskussionspunkt längre ner.

4

- Vi kommer i fortsättningen skicka en gemensam representant till AFÖS för
Corpus Medicum. Det är Simon från SSGI. Han kommer skicka en rapport
till varje Corpus styrelsemöte. Representanter från MF kan fortfarande gå dit,
då vi har en plats för varje sektion, men poängen var att avlasta vice
ordförande/tillförordnad ordförande Elin.

Sveriges Förenade Studentkårer har haft möte, där Matilda har representerat
Corpus i Umeå. Matilda tillsammans med andra LUA-representanter besökte
flera möten, där det diskuterades att SFS behöver en större och mer synlig
verksamhet för att kunna ha större inflytande på nationell nivå.

- På senaste Corpusmötet pratades det också om att ha en kårgemensam
jämställdhetsföreläsning, samt ta fram en pin, ordensband och tröjor med
Corpus logga att använda på t ex Hälsningsgillet.

Bilaga 6. Rapport Studentlund
Studentlund är ett samarbetsavtal mellan de flesta av Lunds nationer, kårer samt
Akademiska Föreningen.
Har inte haft något stormöte eller möte med beredningsgruppen sedan förra
FUM. Däremot har jag haft SAK-möte (Studentlunds anslutna kårer) där
Anders Törnqvist var inbjuden vid ett tillfälle, för att ta emot önskemål från
kårerna då han ska ta fram ett helt nytt medlemssystem. Jag ska träffa honom
en gång till tillsammans med SAK, och tror det blir ett toppenbra och
idiotsäkert system, som också följer GDPR bättre!

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.

Matilda Byström (ordf VÅVS) har deltagit i möten med Ordförandekollegiet
och pratat bland annat om omskrivna
förändringar till Rättighetslistan, där rätten att skriva en tenta anonym står på
bordet.
Matilda har tagit del i Universitets diskussioner kring byggnaden av MAX IV i
Brunnshög.
Universitetet vill bygga nya forskningsanläggningar i stadens nordvästra delar
för att vara delaktig i stadens snabbt växande delar, om tio år. Vissa kårer ser
positivt på detta, eftersom det kommer ge möjligheter för nya lokaler. Andra
kårer vill ta en ställning emot flyttet av våra fakulteter, eftersom de skulle
splittra universitetets studenter.

Bilaga 7. Ekonomisk rapport
Det kommer… I’m sorry, mi dispiace.

Beslut:
Bilaga 8. Valärenden
Bilaga 8a. Motkandidaturer kommer som sen bilaga
Bilaga 8b. Vakanta poster
För närvarande är följande poster vakanta:
Novischgeneral VT19 (1/12 till 1/7)
Högtidsmarskalk läkarutbildningen
Högtidsmarskalk logopedi/audiologi-utbildningen
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Körledare (2st)
Malmömästare
JämU-ordförande (2st)
Ordförande Medicinska föreningen
FUM-sekreterare (s).
Arkivarie
Seniorskollegieledamot
CRC Husstyrelse
HMS-kommittén CRC (O+S)
HMS-kommittén BMC (S)
Styrelsen för EMV (S)
Styrelsen för IKVL (O+S)
Styrelsen för IKVM (S)
Styrelsen för ILL (O+S)
Styrelsen för ITM (O+S)
PNL-ledamot (3S)
Kursplansberedningen PNL (S)
Administratörsnätvärket PNL
Ledningsgrupp preklin PNL
PNM-ledamot Biomed Master (S)
PNM-ledamot MPH (S)
Studiesociala kommittén PNM (S)
Examinationskommittén PNM
Internationella kommittén PNM (2)
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 AUD
Studiesociala kommittén PNR LOG
Ledningsgrupp AUD
Huntingtoncentrum (samarbeta med MDR)

Neuronanocentrum (Samarbeta med MDR
LUS (enbart nominering, Corpus-gemensamma platser)
Valberedningen (O+S)
Regionens ledningsgrupp för VFU
SFS FUM-delegat (enbart nominering, Corpus-gemensamma platser
Delegat (2O+2S)
Fullmäktige föreslås besluta
att återremittera alla poster som inte tillsattes på dagens möte till
valberedningen.

Bilaga 9. Val av ordförande för Medicinska Föreningen
Bilaga 9a. Beslutsprotokoll valberedningen
Bilaga 9b. Nomineringstexter valberedningen kommer som sen bilaga
Bilaga 9c. Motkandidaturer kommer som sen bilaga
Fullmäktige föreslås
att fatta beslut i frågan
att förklara punkten omedelbart justerad
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Föredragande: Vice ordförande/Ordförande Elin

att göra JämU till ett tillfälligt utskott i ytterligare ett år. Samt att ge nästa års
styrelse i uppdrag att utvärdera JämU och undersöka eventuella
Corpus-gemensamma lösningar.

Verksamhetsplanen finns bifogad som bilaga 10

Bilaga 13. Utvärdering av IdrU

Fullmäktige föreslås besluta

Föredragande: Socialt ansvarig Olle

att godkänna den konkretiserade verksamhetsplanen.

Sittande IdrU-förmän tycker att den nya konstellationen med 3st
IDRU-ordföranden istället för 2 är mycket bra. De anser att
arbetsbelastningen per person känns mer rimlig nu i förhållande till de andra
sociala utskotten. Även om det fungerade innan, är den stora skillnaden att
det finns mer reservkapacitet att ta till om någon av dem skulle få förhinder,
vilket tidigare IDRU-ordförande uttryckt har varit jobbigt att lösa tidigare.

Bilaga 10. Corpus konkretiserade verksamhetsplan

Bilaga 11. Gemensamma ekonomiska riktlinjer för Corpus
Föredragande: Vice ordförande/Ordförande Elin
Underlag finns bifogat i bilaga 11.
Fullmäktige föreslås besluta
att ge Corpus Medicums styrelse i uppdrag att jobba fram ett förslag på
gemensamma ekonomiska riktlinjer för Corpus-gemensamma arrangemang
och presentera förslaget för Fullmäktige under HT18.

Bilaga 12. Utvärdering av JämU
Föredragande: Studenthälsoansvarig Henrik
Det har varit ett utvärderingsmöte för JämU. Utifrån vår diskussion föreslår
vi fullmäktige att göra JämU till ett tillfälligt utskott i ytterligare ett år. Samt att
ge nästa års styrelse i uppdrag att utvärdera JämU och undersöka eventuella
Corpus-gemensamma lösningar
Utvärderingen är bifogad som bilaga 12.

Fullmäktige föreslås besluta
att behålla den nuvarande konstellationen med tre stycken IDRU-ordförande.

Bilaga 14. Utvärdering av Malmö Locus Husförmän
Föredragande: Socialt ansvarig Olle
Sittande husförmän tycker att det är betydligt smidigare att vara två stycken.
Förutom att man har någon att bolla med, är det det lättare att agera snabbt
om problem skulle uppstå. De tycker absolut att den nuvarande
konstellationen är något som vi bör fortsätta med.
Fullmäktige föreslås besluta
att behålla den nuvarande konstellationen med två stycken Malmö
Locus-förmän.

Fullmäktige föreslås besluta
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Diskussion:
Bilaga 15. Utvärdering av novischperioden
Föredragande: Socialt ansvarig Olle
Summa summarum är min uppfattning att novischperioden har varit väldigt
uppskattad av FoB såväl som novischer. Klagomålen på FoB både från
novischer och andra medkursare har varit väldigt låg, till priset att några få
klagar på att det är för “ohetsigt” eller för “PK”. Personligen tycker jag det är
ett pris som helt klart är värt att betala. Det finns så många andra
sammanhang i Lund där man kan kröka till det så gott man vill, så att MFs
novischperiod är lite snällare än snittet ser jag bara som något positivt.
De två stora förbättringspunkterna är att göra de nytillkomna eventen lite
mer omfattande, samt att strukturera upp kommunikationen och logistiken ett
flertal snäpp. Detta är förvisso något som redan är i görningen, men inget
som går att göra för noggrant. Så tydligare kommunikation och
ansvarsfördelning är helt klart det största målet i nuläget, vilket även kommer
vara huvudfokuset i utvärderingen av den nuvarande konstellationen med sex
novischgeneraler.
Utvärderingen i sin helhet finns bifogad som bilaga 15.

under sommaren 2019 och beräknas vara klar i september. Stora salen byggs
om mellan 1 oktober - 31 januari. Vad betyder det för oss? Att Corbalen 2019
inte kommer kunna hållas i Stora Salen på AF-borgen. Därför behöver vi
börja spåna på andra lokaler redan nu. Man kan t ex boka Grand Hotel, vilket
vissa organisationer redan gjort. Man kan också fundera på att dela upp
sittningen mellan Athén och Tegnérs. Då kan vi få till 500 sittande och Athén
kan ta 600 pers på eftersläpp. Andra idéer?

Bilaga 17. Förmäns access till expeditionen
Föredragande: Vice ordförande/Ordförande Elin
Vi har fått frågan om vilka förmän det är som ska ha access till
MF-expeditionen. I nuläget har alla förmän, men inte FUM-ledamöterna. Hur
vill vi ha det i framtiden?

Bilaga 18. MF-gemensam surfresa
Föredragande: kommunikationsansvarig Kristina
Det har pratats om en eventuell MF-gemensam surfresa. Vad har FUM för
tankar kring detta? Och om intresse finns, bör det tillsättas någon form av
arbetsgrupp som drar i det?

Bilaga 16. Ombyggnation av AF-borgen och dess konsekvenser
Föredragande: Vice ordförande/Ordförande Elin
Beslut om ombyggnation av AF-borgen kommer att klubbas på nästa AFÖS
(AF överstyrelse) den 20 november. Det hela kommer att kosta ca 90
miljoner. Verksamhetschef Sara Ramberg har därför ringt runt till kårerna för
att vi ska känna oss informerade inför detta. Om FUM önskar kan edilen och
verksamhetschefen komma till FUM5 för att svara på frågor. Arbetet kommer
att påbörjas den 15 mars 2019, och börjar i källarsalen. Café Athen byggs om
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