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Rapporter:
Bilaga 1. Meddelanden
-Bäste Fullmäktige,
Som ni säkert uppmärksammat har ni ännu inte fått ta del av bokslut,
verksamhetsberättelse och revision för verksamhetsåret 17/18. Stora delar är
sammanställt av styrelsen 17/18, vi inväntar vissa delar av det ekonomiska så
kan vi påbörja revisionen. Således hoppas vi att det till nästa fullmäktige kan
presenteras ett fullständigt bokslut.
Cecilia Skoug och Nils Wetterberg
Revisorer Medicinska Föreningen
-Egil Borg Bromée avsäger sig posten som husförman för Malmö Locus från
och med den 24e januari.
-Emma Angås har avsagt sig posten som representant i
Examinationskommittén PNM.
-Tandem är spikat för våren och kommer gå av stapeln 10-11e maj.

Bilaga 2. Presidierapport
Ordförande Olle Nordström
Hallå kära FUM!

Sedan sist har jag varit på lunchmöte med universitetsledningen, kuratelet på
Lunds nation, och har även varit på tjänste-au där vi diskuterade anställningar
på fakulteten. Utöver det har jag varit på beredningsmöte samt
arbetsgruppssmöte för utbildningsdimensionering under GUN och bollat allt
från äskningar till nya representanter. Sedan har jag varit på personliga möten
med studentombudet samt dekan + prodekan för introduktion. Jag har även
representerat Corpus Medicum på LUS Ting och Valting samt spenderat
väldigt mycket tid på olika möten och diskussionsgrupper under Orzone.
Frågan Forum Medicum är uppe på tapeten och beslut om vi ska gå vidare i
projektet kommer tas den 12e december.
För att sätta mig in i posten har jag hunnit med två överlämningstillfällen med
Linnea där jag blivit introducerad för mycket nyttiga saker, vilket har varit
otroligt välbehövt. Börjar känna att jag får förståelse för de separata delarna
av mitt uppdrag och förstår hur många saker ska göras. Min absolut största
utmaning just nu är dock att lyckas prioritera i vilken ordning jag ska utföra
alla mina sysslor vilket inte är helt enkelt innan jag fått överblick över hela
verksamheten och lärt mig var jag behövs mest. Vilket inte heller
underlättades av att jag låg hemma och knaprade alvedon större delen av
vecka 48. Men nu är jag tillbaka och kämpar för att hindra mailen från att
svämma över!
Har börjat försöka inkludera Asana i min dagliga verksamhet så
förhoppningsvis kommer jag har bättre koll på alla mina sysslor stora som
små, samt kunna hålla mina deadlines bättre än vad jag kunnat göra i nuläget.
Återkommer efter jul hur det gick!
Kort och gott, det är otroligt kul, stimulerande och lärorikt, men jag märker
tydligt att jag inte har den magkänslan för prioriteringar som mina
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motsvarigheter på andra kårer har börjat få vid det här laget, vilket inte är
konstigt i och med hur kort tid jag suttit. Tack för mig!

Med SiF. De har kommit igång med spännande ideér, en facebooksida, och
kommer att ha en budget på 3000 kr att starta med.
Novischeriet ang budget för VT19 och hur det gick HT18!

Vice ordförande Elin Benatti
Sen senaste FUM har jag varit mer stressad än någonsin, men det är också
mycket kul jobb jag håller på med! November och december är fullspäckade
med löpande vice-arbete, som måste prioriteras, samtidigt som jag försöker
komma ikapp med allting.
Äskan och redovisning är gjord till programnämnderna och jag har deltagit på
PNL’s beredningsmöte. I vår skulle PNL vilja ha en berättelse/redovisning av
alla MF's event, en perfekt uppgift (på normala år) för socialt ansvarig
tillsammans med vice. Jag deltog lite snabbt på ett GUN beredningsmöte där
Matilda, Leo och Olle satt tillsammans med programnämndsordförandena. Vi
gjorde lite bättre riktlinjer för äskan av novischperioden som nu är
programgemensam, och strukturerade upp hela processen. Det kommer att
bli mycket smidigare och jag tycker det är viktigt att vi har god
kommunikation med programnämnderna ang våra event som vi äskar för och
vad fakultetens medel går till. Istället för Corpus Laborans kommer jag äska
5000 kr (eventuellt mer) till Studenter i Forskning i januari, för nästa
verksamhetsår. Vi äskar också kårgemensamt för en jämställdhetsföreläsning
till GUN, 15 000 kr.

Styrelsens lilla arbetsgrupp med krishanteringsplan och riktlinjer mot sexuella
ofredanden bestående av mig, Olle, Henrik, och Kristina har gjort klart båda
dokumenten och skickat till seniors! Jag är mycket nöjd med dem.
Jag har också varit på Locus Medicus Malmoensis styrelsemöte. Pga
incidenter kommer riktlinjerna för vilka vi hyr ut lokalen till att struktureras
upp. Jag informerade också styrelsen om möjligheten att äska pengar från
Lundakarnevalen vilket fick mycket positiv respons!
Kan meddela att skidresan inte sålt slut på alla platser. Det finns 15 osålda,
vilket innebär att om UCPA inte får sålt dessa åt oss på annat sätt så behöver
vi betala en avbokningsavgift på 669 kr/biljett = 10035 kr. Som tur är har vi
fyllt alla flygplatser.

Jag har haft möten med några utskott:
Med Kiru ang deras budget samt revidering av deras stadga. De är på g med
att starta upp en studiecirkel vilket är jättekul!
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Bilaga 3. Styrelserapport
Studenthälsoansvarig Henrik Davidsson
Hej FUM!
Sedan förra mötet har jag:
-Förberett och hållt möte med Utbildnings- och studentmiljöutskottet
-Marknadsfört JÄMU
-Närvarat på storBUR

Kommunikationsansvarig Kristina Bergsten
Kära fullmäktige,
Sedan förra FUM har jag gjort följande:
-Tillsammans med resterande PR-/kommunikationsansvariga i Corpus
Medicum hållit i Studentlunds instagramvecka. MF presterande bland annat
sitt utskott Ärtan och berättade även om USU.
-Fortgående publicerat olika saker på bland annat Facebook, exempelvis
marknadsfört Corpus Medicums insamlingsbössa till Musikhjälpen.
-Skrivit och publicerat en text kring ”expenpolicy”.

Arbetsmarknadsansvarig Felicia Feurstein
Hej FUM!

-Förberett inför kommande kommunikationsworkshop, bland annat genom
att förbereda mailutskick, PowerPoint och skicka in en äskan.

Det har inte gått så lång tid sen förra FUM. Jag har inte haft jättemycket att
göra.
Detta är det jag har gjort sen sist:

-Varit i kontakt med novischgeneralerna angående en ”anpassad
kommunikationswokshop” till dem och börjat bolla lite idéer.

Jag har haft kontakt med Marknadsbyrån då det är lite försenade med
leverans av profilprodukter, hoppas de kommer snart!
Jag har även kontakt med Amanda som ska lansera appen ”Här ligger jag”, en
app om psykisk ohälsa, som MF ska hjälpa till att marknadsföra lite.
Det har varit styrelsemöte och jag har skrivit protokoll på detta möte samt
renskrivit.
Sen har jag haft kontakt med Corpus Laborans utskottet och de har haft
möte. Samt kontakt med Elin kring äskan och budget för Corpus Laborans.
Ha de gött!
/ Felicia

-Kontinuerligt svarat på mail och hållit koll på Facebook.

Utbildningsansvarig Daniella Andersson
Hej FUM!
Jag har sedan senaste FUM, haft vårt andra möte med utbildnings- och
studenthälsoutskottet (USU) tillsammans med Henrik. Tyvärr var det en del
frånvaro pga sjukdom, men vi lyckades väldigt bra ändå med att diskutera de
frågor vi hade uppe på dagordningen. Jag har haft en del mailkontakt med
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nomineringskommittén och dekanus senaste tiden, detta för att vi håller på
att finslipa på det sista av Magnus Blix Prisfond.

Även om det sannolikt inte primärt kommer påverka våra medlemmar i och
med Forum Medicum.

Ett möte med MPH-URs ordförande är bokat- ska bli härligt att utbyta lite
information och idéer. Avslutningsvis har jag deltagit på mitt första stor-MUR
och detta var mycket givande! Tyvärr har jag missat många av stor-mötena
(praktik i Tomelilla), men ser fram emot att delta på fler när mer tid finns!

Studentbarometerns senaste undersökning med fokus på hälsa, trivsel och
stödverksamheter släpptes precis. Och i korta drag bekräftar den att många är
nöjda med Lund, men samtidigt väldigt stressade och mår psykiskt dåligt. På
samma sätt säger många som fått stödverksamhet att den hjälper bra, men
samtidigt och är det väldigt långa köer och inte alla vet ens om att
studenthälsan och dylikt finns. Förhoppningsvis kan den hjälpa oss studenter
att ställa högra krav på universitetet på dessa ämnen.

Tack för mig! :-)

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

Sen senast har bland annat två av de gemensamma forumen i Corpus börjat
komma igång med sin verksamhet. Sociala forumet har planerat aktiviteter i
samband med musikhjälpen som till exempel ett rullstolsrace på
domkyrkoplatsen. Ett projekt med fokus på jämställdhet, likabehandling och
sexuella trakasserier har kommit igång och håller på att planera en temadag på
samma tema som förhoppningsvis ska ta plats under vårterminen. Vi har även
haft möte med Anders Palm med temat Medicinska humaniora och bland
annat diskuterat hur förekomsten av ämnet är på våra olika utbildningar.
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.

En fråga som bollats mycket är den potentiella flytten till SVS på Brunnshög.

På senaste möte med Ordförandekollegiet närvarade även kommunens nya
studentsamordnare där vi diskuterade hur vi ska få ett bättre utbyte mellan
mellan utbildning kommun. Lite mindre relevant för majoriteten av våra
utbildningar i och med att de ligger under region Skåne, men idéer och tankar
mottages ändå tacksamt på detta temat!
Bilaga 6. Rapport Studentlund
Studentlund är ett samarbetsavtal mellan de flesta av Lunds nationer, kårer samt
Akademiska Föreningen.
Studentlund har på stormötet valt en ny koordinator för det kommande
kalenderåret. Theodor Blom, som just nu sitter som arbetsmarknadsansvarig i
LUNA's styrelse. Han satt också som vice ordförande för LUNA förra året.

På senaste BG klubbades verksamhetsplan och budget för Studentlund 2019.
Studentlund har nu en GDPR-anpassad personuppgiftspolicy som ska upp på
hemsidan www.studentlund.se.
På AFÖS den 20 november klubbades renoveringen av AF-borgen som
startar den 15 mars 2019.
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Bilaga 7. Ekonomisk rapport
Här kommer äntligen rapport för novischperioden HT18! Jag har lagt in
fadderutbildningen och studiesociala dagen i denna, men återkommer med
separat ekonomisk redovisning för Sångboken resp Partus. Kort kan man
säga att utgifterna för nationer och sittningar blev dyrare än väntat. Jag väntar
på återbetalning av ett för högt belopp betalat till VG's, men MF-klubben på
Hallands blev också dyrare pga kontraktet som missats även om Hallands
ställde upp ändå. Vi bör inte gå plus med fakultetens bidrag, då det blir svårt
att motivera varför vi vill ha mer pengar vid nästa äskan då. De får inte heller
användas till fel saker, därför har jag delat upp redovisningen. Kravet för
fakultetsbidrag är aktiviteter som är tillgängliga (gratis) för alla novischer och
som inte innehåller alkohol, men som kostar pengar för MF. Andra aktiviteter
betalar novischerna själva för.

Beslut:
Bilaga 8. Valärenden
Bilaga 8a. Valberedningens protokoll
Bilaga 8b. Valberedningens nomineringar
Bilaga 8c. Motkandidaturer kommer som sen bilaga
Bilaga 8c. Vakanta poster
För närvarande är följande poster vakanta:
Högtidsmarskalk logopedi/audiologi-utbildningen
Körledare (2st)
JämU-ordförande (2st)
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 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)
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Bilaga 11. Datum för fullmäktiges sammanträden våren 2019
Fullmäktige föreslås besluta
att återremittera alla poster som inte tillsattes på dagens möte till
valberedningen.

Föredragande: Ordförande Olle
För sittande fullmäktige föreslås följande sammanträdestider:
FUM6 31a januari klockan 17:00

Bilaga 9. Datum för val till fullmäktige 2019/2020
Föredragande: Ordförande Olle
Förra året var FUM-valet relativt tidigt då hela verksamheten inklusive
val-FUM fick flyttas fram för att inte krocka med karnevalen. Schemat som
gjordes vid terminsstart föreslår följande datum:
Kandidaturtid till FUM: 11e till 24e februari
FUM-val: 4e till 24e mars.
Fullmäktige föreslås besluta
att fastställa ovanstående datum för kandidatur till och val av fullmäktige
2019/2020.

Bilaga 10. Datum för Val-FUM våren 2019
Föredragande: Ordförande Olle
För sittande fullmäktige föreslås följande sammanträdestider:
Val-FUM1 23e april kl 17.00
Val-FUM 2 15e och 16e maj klockan 17:00
Fullmäktige föreslås besluta
att fastställa datum för Val-fullmäktige våren 2019 enligt ovan.

FUM7 27e februari klockan 17:00
FUM8 8e april klockan 17:00
FUM9 29e maj klockan 17:00
Fullmäktige föreslås besluta
att fastställa datum för fullmäktiges sammanträden våren 2019 enligt ovan.

Bilaga 12. Äskan till lundakarnevalen
Föredragande: Vice ordförande Elin
På senaste styrelsemötet diskuterades vilka äskningar som skulle skickas
vidare. Styrelsen kom fram till att det blev bäst att sköta corfotografernas
äskan internt och sedan skicka vidare de två andra äskingarna
Äskning för renovering av Malmö Locus finns bifogad som bilaga 12a.
Äskning för ljuddämpning i puben finns bifogad som bilaga 12b.
Fullmäktige föreslås besluta
att godkänna att skicka dessa två äskningar vidare till lundakarnevalen.
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Bilaga 13. Mandat till Corpus laborands
Föredragande: Ordförande Olle
Strukturen för Corpus Laborans-utskottet är att varje kårsektion har två
mandat var. På grund av en feltolkning råkade VÅVS välja in för många i
denna gruppen. Nu har SSGI gett sina 2 poster till MF och VÅVS i och med
att de inte kunnat fylla dem själva. Då VÅVS redan har tre som sitter i
utskottet samt en till som redan hjälper till en del vill de ha vårt
“bonusmandat” så att de kan soulagera alla från deras sektion som faktiskt
engagerar sig i utskottet. Då det är så pass tätt inpå själva eventet samt att
gruppen i praktiken är fullt bemannad är det mest en formalitet att ge vårt
mandat till VÅVS i och med att vi redan fyllt våra två ordinarie mandat.
Fullmäktige föreslås besluta
att låta VÅVS tillsätta MFs nya tillfälliga mandat i Corpus Laboras-utskottet
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