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Rapporter:
Bilaga 1. Meddelanden
Olle Nordström har avsagt sig sin plats i FUM
Olle Nordström har avsagt sig posten som socialt ansvarig
Bilaga 2. Presidierapport
Ordförande Olle Nordström
Ärade FUM!
Sen sist har jag snabbt fått försöka sätta mig in i allt vad ordförandeposten
innebär. Än så länge går det bra, men det är en betydligt bredare post än vad
jag kunnat föreställa mig, vilket även har sin charm. Fredagen efter FUM tog
jag mest itu med mailen, ändrade lite namn här och var, tog studieuppehåll
med mera. Även måndagen var relativt lugn där jag även fick leda mitt första
styrelsemöte vilket löpte på relativt smärtfritt om jag får säga det själv.
Från tisdagen och framåt har det däremot varit möten för fullt vilket har
varit otroligt lärorikt. Känner ändå att bästa sättet att lära sig är att gå på
möten och sätta mig in i verksamheten. Mötena har bland annat berört
forskningsmedel till fakulteten. Den nya digitala plattformen Orzone.
Lunchmöten med JF och LUS, samt lite representation när italienska
presidenten var på besök. En salig blandning av högt och lågt som jag absolut

Vice ordförande Elin Benatti
Hej FUM!
Nu var det inte så längesen förra mötet, men jag har sedan dess börjat med
äskan till fakulteten för fullt. Jag har börjat beta ner min mail och bokföring.
Har träffat några andra kårpresidialer med Olle för att introducera vår nya
ordförande in i gamet. Jag har haft ett BG-möte, och ställt upp som marskalk
på LU's stadsbesök av Italiens president. Jag har också haft möte med
corfotograferna för att diskutera budget samt äskan ang kameror. Det slutade
med att jag gjorde om och förenklade IT & Mediautskottets budget så att den
blir tydligare. Den finns bifogad. Synpunkter?
Bilaga 3. Styrelserapport
Studenthälsoansvarig Henrik Davidsson
Hej FUM!
Sedan förra fullmäktige har jag:
+ Haft STYM
+ Startat planering för nästa möte med USU
+ Startat revidering av krishanteringsplan och hantering av sexuella
trakasserier tillsammans med presidiet+kommunikationsansvarig
Ha det bra!

kan tänka mig fortsätta med ett tag till!
Kommunikationsansvarig Kristina Bergsten
Kära fullmäktige,
Sedan förra FUM har jag gjort följande:
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-Haft möte med IT-ansvarig och i samband med detta diskuterat posten och
det resterande verksamhetsåret.
-Haft möte med presidiet och studenthälsoansvarig för att se över vår
krishanteringsplan och handlingsplan vid sexuella trakasserier. Med input från
presidium och studenhälsoansvarig har jag skrivit till ”Bilaga 2 –
Pressmeddelande” och underrubriken ”Brott”.
-Vid mötet då vi såg över vår krishanteringsplan, såg vi även över ”Vita
lådan”. Då dess innehåll var långt ifrån komplett, åtog jag mig uppgiften att
införskaffa allt innehåll som lådan ska ha. Den är nu åter igen på kontoret och
innehåller allt den ska.
-Haft möte med Corpus Medicums PR-Forum.
-Haft möte med valberedningens ordförande och diskuterat punkter som togs
upp på föregående -FUM.
-Hjälpt till att utlysa den vakantsatta posten socialt ansvarig.
-Fortsatt att arbeta med hemsidan.
-Kontinuerligt svarat på mail och hållit koll på Facebook.

Arbetsmarknadsansvarig Felicia Feurstein
Hej FUM!
Det var inte länge sen sist, men lite har allt hunnit hända.
Jag har marknadsfört länken för att beställa profilprodukter. Samt
sammanställt beställningarna och skickat till tryckföretaget. Har också haft
telefonkontakt med dem och nu är det bara att vänta på leveransen.
Jag har förberett och skrivit protokoll på ett STYM möte.

Jag kommer även att ha haft ett möte med Corpus Laborans utskottet, även
samma dag är jag inbjuden att vara med på Corpus Medicums styrelsemöte.

I övrigt har jag haft ovanligt många Mail i mailkorgen, kul!
Vi ses!
Utbildningsansvarig Daniella Andersson
Jag har sedan senaste FUM planerat inför vårt andra USU-möte, som
kommer hållas den 29/11. Jag och Henrik har i vanlig ordning samarbetat
med detta och information om datum har skickats ut till våra medlemmar i
utskottet. Vi i styrelsen har haft ett styrelsemöte och även haft en helkväll där
fokus låg på att ha kul tillsammans. Jag har deltagit på CUR-möte, där även
vår nya ordförande Olle närvarade. I vår ska det arrangeras Mästerföreläsning,
och denna har jag börjat planera så smått redan nu.
Bilaga 4. Rapport Corpus Medicum
Corpus Medicum är det samarbete mellan sektionerna MF, VÅVS och SSGI som
formellt utgör kår vid Medicinska fakulteten.
Corpus har framförallt haft sina regelbundna CUR sen senast. Nästa
styrelsemöten är även planerat till dagen innan detta FUM så om intresse
finns kan en muntlig rapport ges.
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.
På OK har det bland annat diskuterats kring den pågående
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internationalliseringsutredningen. Även studenthälsan och den kommande
lunchen med universitetsledningen har varit uppe på agendan samt den
nysläppta utredningen angående specialistsjuksköterskorna.

Bilaga 6. Rapport studentlund
På BG hade vi en givande diskussion om Studentlunds 10 årsjubileum som
äger rum 2020. Det är perfekt att det ligger precis emellan två karnevalsår.
Dessutom beräknas AF-borgen vara klar i januari 2020. BG kommer att
utlysa posten som projektledare för 10-årsjubileumet,och ta upp detta vidare
på Stormötet för Studentlund.
Det har också tagits fram en verksamhetsplan och budget med strävan mot
nollbudgetering (Studentlund ska inte gå plus, precis som studentkårerna).
Studentlundskoordinatorn Sissela (som var här på ÖL-dagen) ska få en
efterträdare som väljs på nästa Stormöte, koordinatorn byts ut i varje
årsskifte.

Bilaga 7. Ekonomisk rapport
Hinner inte få med någon rapport till detta FUM, om den inte eventuellt
kommer som en senare handling. För övrigt fick jag nyss fakturorna för
Gasque från novischperioden så även i den perfekta av MF-världar hade vi
nog fått vänta lite på den ekonomiska rapporten i vilket fall. Ang Corbalen
har jag försökt anteckna i budgeten löpande då fakturor kommer in, för att få
ett hum om hur vi ligger till, och jag tycker det ser stabilt ut hittills. Rapporter
är på g!

Bilaga 8. Mötesordning
Följande mötesordning föreslås.
1. Valberedningen presenterar sin nominering till posten i fråga.
2. Medicinska Föreningens ordförande läser upp namnen på eventuella
inkomna motkandidater.
3. Om det finns flera kandidater till posten/poster inom samma
utskott/uppdrag lämnar alla rummet.
4. 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.
5. Diskussion om kandidaterna. Efter 15 minuter dras streck i debatten
om ingen yrkar på förlängd diskussion.
6. Önskar någon ledamot av fullmäktige vakantsätta och återremittera
posten till valberedningen trots kandidat(er) ska detta yrkas på.
7. 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 4.
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Bilaga 9. Valärenden
Bilaga 9a. Valberedningens protokoll
Bilaga 9b. Valberedningens nomineringar kommer som sen bilaga
Bilaga 9c. Motkandidaturer kommer som sen bilaga
Bilaga 9d. Vakanta poster
För närvarande är följande poster vakanta:
Högtidsmarskalk logopedi/audiologi-utbildningen
Körledare (2st)
Malmömästare
JämU-ordförande (2st)
FUM-sekreterare (s).
Arkivarie
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.
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