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Rapporter:
Bilaga 1. Meddelanden
Avsägelser:
-Harald Tjus har avsagt sig sin post i fullmäktige för resterande verksamhetsår
18/19
-Gustav Christensson har avsagt sig posten som sondenredaktör för
resterande verksamhetsår 18/19

har jag gått C-cert, hållit tal på Läkarstudenternas examensceremoni samt
försökt få överblick på verksamhetsplanen och föreningens progression.
Å styrelsens vägnar är prio för våren bland annat att ta itu med resten av
verksamhetsplanen samt utvärdera styrelsekonstellationen. Sannolikt kommer
vi ge samma konstellation ett år till (med förhoppningsvis mer normala
omständigheter) innan vi förändrar den igen. Men välformulerad feedback är
likväl nyttigt att ha.
Slutligen har jag passat på att vara julledig och övat på min roll som morbror
samt sovit en massa. Ser dock fram emot våren även om man känner sig lite
segstartad nu i början av terminen. Men det är med gott mod jag påbörjar den
lagom långa slutspurten; nu kör vi mot ljusare tider!

Bilaga 2. Presidierapport
Ordförande Olle Nordström
Hallå Kära FUM

Vice ordförande Elin Benatti

Sen senast har jag i sedvanlig ordning varit på sammanträden och beredning
med grundutbildningsnämnden. På fakulteten är två av de aktuella frågorna
Forum Medicum samt Orzone, vilket båda kommer jobbas intensivt med
under vårterminen. Exempelvis hade vi en heldag precis innan jul där samtliga
inblandade aktörer för bygget av Forum Medicum sågs och påbörjade en
gemensam målformulering.

Hej kära FUM!

Med andra parter i studentlund har jag bland annat haft möte med AFs
verksamhetschef samt haft ett möte med socionomsektionen för att hjälpa
dem med tänket kring kårsektioner. Under OK har vi sammanställt svaren
från en enkät gällande psykisk hälsa bland kårheltidare, med en förhoppning
att få fram konkreta stressmoment och strategier mot dessa. I början av året

Jag kan äntligen säga att jag är ikapp med bokföringen! Det är i princip bara
Corbalsstormen kvar. Jag inkommer med en större ekonomisk rapport till
FUM7.

Det är kul att vara tillbaka och jag är hoppfull och taggad inför vårterminen.
I december gick jag en utbildning i det nya medlemssystemet Lamed, som är
designat av Anders Törnkvist. Vi börjar använda Lamed redan denna termin
och so far tycker jag att det är jättebra!

I januari har jag skickat in en komplett äskan till PNM, planerat
examensfesten, novischperioden, anmälningslänkar till denna, sökt tillstånd,
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administrerat skidresan, betat mail och bokfört för fullt. Skidresans
avbokningsavgift för 12 osålda platser slutade på 8028 kr, så det kunde ha
varit värre… Jag har också förberett intro för novischer på uppropsdagen
samt ÖL-dagen för våra förmän.
Innan FUM6 kommer jag också ha första mötet med Toddydagsutskottet,
och har börjat på en budget för dagen.
Som vanligt var det kris med att hitta jobbare till examensfesten. Budgeten ser
dock ljus ut, vi bör gå plus på den, och fick ganska många biljetter sålda, vilket
är kul.

Taggad på andra halvan av styrelseåret!
Vänliga hälsningar, Henrik.

Arbetsmarknadsansvarig Felicia Feurstein
Hej FUM!
Sen senast har jag varit på flera möten med Corpus Laborans. Planeringen ser
bra ut, men riktlinjer för hur det ska fungera har jag märkt att det behövs!
Jag har varit på styrelsemöte, skrivit protokoll.
Jag har varit på möte med samhällsvetarkårens arbetsmarknadsansvarige för
att få tips om hur man kan arbeta med näringslivsfrågor.
/Felicia

Bilaga 3. Styrelserapport
Studenthälsoansvarig Henrik Davidsson
Hej FUM!
Sedan förra gången har jag främst fokuserat på tentan, men har också fått en
del styrelsearbete gjort.
Jag har gått på mötet med JLM (jämställdhet)-nätverket och HSSO-nätverket,
och förmiddagspasset på LUS utbildning gällande hantering av sexuella
trakasserier (missade tyvärr eftermiddagspasset då jag skulle med tåget), vilket
var väldigt givande.
Dessutom har jag jobbat examensfesten, svarat på SFS enkät om arbetsmiljö
som representant för Corpus, påbörjat en enkät för att enklare undersöka
arbetsmiljön för föreningens studenter och läst igenom studentbarometern
som äntligen blivit presenterad! Arbetet med JÄMU och USU pågår som
vanligt.

Kommunikationsansvarig Kristina Bergsten
Kära fullmäktige,
under julledigheten har jag kraftigt skalat ner på styrelsearbetet och mer eller
mindre ”tagit ledigt”. Jag behövde ha fullt fokus på min kommande tentamen.
Här är vad jag har gjort sedan sista FUM:
-Jag har skickat ut en julhälsning till alla medlemmar.
-Jag har skrivit min halvårsrapport.
-Haft möte presidiet där vi färdigställde ”Krishanteringsplanen” och
”Handlingsplanen vid sexuella trakasserier” med feedbacken vi fått från
seniors.
-Jag har hjälpt socialt ansvarig att utlysa Stig Radners resestipendium på
hemsidan.
-Trots att jag inte aktivt publicerat något, har jag självfallet hållit ett öga på
Facebook.
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Utbildningsansvarig Daniella Andersson
Hej!

-Haft tre möten med Novischgeneralerna, där vi har diskuterat bland annat
befälsöverlämning, anmälan till Novischperioden och bokning av lokal till
Partus.

Jag har sedan senaste FUM planerat vårens kommande mästerföreläsning.
Har preliminärbokat datum och sal (tas upp och beslutas på STYM10).

-Förberett formulären ”What’s on your mind?” och utvärderingen av
Novischperioden.

Jag har haft vidare kontakt med årets Magnus Blix-pristagare, dekanus Erik
Renström och Elisabeth Englund. Priset kommer äntligen snart bli utdelat.
Jag har även gjort en uppdatering av riktlinjerna kring Magnus Blix Prisfond,
så att det förhoppningsvis flyter på bättre för min efterträdare.

-Föreslagit en ny överenskommelse för Novischgeneralerna som skulle reglera
jobbarna för Sångboken och Partus.

Styrelsen har snackat ihop sig och har tillsammans förberett lite för
terminsstart. Jag har skrivit en halvårsrapport.
Jag och Henrik har spånat och rådfrågat u-rådens ordföranden om datum för
kursombudsutbildning och nästa USU-möte. Årets kursombud ska utses och
ordföranden har blivit informerade om att mail om detta snart kommer ut,
och att jag då öppnar för att få in förslag på årets kursombud med motivering.
Ha det gott!

Socialt ansvarig Gustav Christensson
Kära Fullmäktige,
Sedan sista FUM hade jag gjort följande saker:
-Haft överlämning och principdiskussion med Olle på expeditionen.

-Haft kontakt med de sociala utskotten, samt SiF, KirU och Corpus
Laborans, för den Studiesociala Eftermiddagen (som hölls idag på Locus
Medicus Lundesis).
-Tagit upp kontakten med Läkaresällskapet i Lund och tagit del av deras
möteskalender.
-Tillsammans med Kommunikationsansvarig, utlyst Stig Radners stipendium
på webbsidan och Facebook-sidan.
-Skrivit mejl till Pubmästeriet och Ärtmästeriet för att föreslå arrangerandet av
”PubisÄrtan”.
-Skrivit till Brunchmästarna för att få höra deras planer på ”YogaBrunchen”.
Som ni ser nu så har jag sysslat mest med novischperioden och Stig Radners
resestipendium, som är just nu mina två stora projekt. Stig Radners
resestipendium ska ha en föreslagen kandidat senast den 5:e mars, så det är
min högsta prioritet. Utvärderingen av novischperioden ur faddrarna och
befälens perspektiv hoppas jag kunna presentera på FUM7, om inte på FUM8
(där jag också kommer bidra med Novischgeneralernas synpunkter).
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Bilaga 4. Rapport Corpus Medicum
Corpus Medicum är det samarbete mellan sektionerna MF, VÅVS och SSGI som
formellt utgör kår vid Medicinska fakulteten.

Corpus genomförde ett antal lyckade aktiviteter under musikhjälpen och den
gemensamma bössan drog in runt 30.000 kr, vilket är bland högsta av kårerna
i Lund, bortsett från LTH. Corpus laborans-utskottet är i full gång med
förberedelserna inför vårens arbetsmarknadsdag.
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 LUS-nivå är kvalitetssäkringsarbetet i synk inför fakulteternas
kvalitetsdialoger i vår. Även LUs etablering på Brunnshög (SVS) är ständigt
aktuell, även om den inte påverkar MF och Corpus lika direkt i och med
Forum Medicum. Aktuellt är också utredningen för LUs internationella arbete
samt den potentiellt förändrade resursfördelningen för universitetens
(STRUTEN).

Bilaga 6. Rapport Studentlund
Studentlund är ett samarbetsavtal mellan de flesta av Lunds nationer, kårer samt
Akademiska Föreningen.
Sen senast har det varit lugnt över jul, bortsett från ett utvärderingsmöte i
slutet av terminen samt implementering och utbildning i det nya
medlemssystemet.

Bilaga 7. Ekonomisk rapport
Corpuskampen → MF hanterar ekonomin för detta, dagen ska gå plus minus

noll så inget behöver egentligen delas upp mellan kårsektionerna. Dock gick
det en gnutta minus men jag tycker att vi kan förbise det.
Min halvårsrapport är på g, innehåller sångboken, partus HT18, Corbalen,
utskotten, annat smått och gott. Den skickas med till FUM7.
Och som sagt förlorar vi tyvärr 8000 kr på skidresan detta år.

Beslut:
Bilaga 8. Valärenden
Bilaga 8a. Valberedningens protokoll
Bilaga 8b. Valberedningens nomineringar
Bilaga 8c. Motkandidaturer kommer som sen bilaga
Bilaga 8d. Vakanta poster
För närvarande är följande poster vakanta:
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)
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Kursplansberedningen PNL (S)
Administratörsnätvärket 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)
Inga vakanta poster
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. Reviderad krishanteringsplan
Föredragande: Ordförande Olle
Då den dåvarande krishanteringsplanen inte var helt komplett fick styrelsen i
uppdrag att revidera och utöka den. Den har nu gått ett varv till
seniorskollegiet för feedback och har reviderats ännu en gång.
Krishanteringsplanen finns bifogad som bilaga 9a.
Fullmäktige föreslås besluta
att godkänna den nya krishanteringsplanen

Bilaga 10. Reviderad handlingsplan vid sexuella trakasserier
Föredragande: Ordförande Olle
Nu har styrelsen revideras handlingsplanen för sexuella trakasserier. Även den
har varit ute en runda till seniorskollegiet och sedan reviderats igen med deras
synpunkter i åtanke. Slutresultatet blev att den skalades ner en hel del då vi
efter seniors synpunkter insåg att det blir väldigt knepigt att ha “egna juridiska
definitioner” kring sexuella trakasserier, då det ändå inte är vår sak att avgöra.
Istället blev fokus att få fram en tydlig handlingsplan för våra medlemmar
som de kan ha som mall för hur de ska agera i olika situationer.
Handlingsplanen finns bifogad som bilaga 10a.
Fullmäktige föreslås besluta
att godkänna den nya handlingsplanen vid sexuella trakasserier
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Bilaga 11. Revidering av åsiktsprogrammet
Föredragande: Ordförande Olle
Arbetet med att revidera åsiktsprogrammet behöver komma igång snarast,
och då behöver FUM specificera vilka områden och rubriker de vill att
arbetsgruppen ska fokusera på. Styrelsens förslag är att utöka
åsiktsprogrammet med följande rubriker:
-Studiemiljö och studieplatser
-Obligatoriska moment
-Studenters ekonomi
-Antagning och urval till högre utbildning
För detta arbete behövs en arbetsgrupp, och de som efter en offentlig
utlysning uttryckt intresse är:
-Linnea Sandström
-Olle Nordström
-Alexander Tejera
-Roy Pekny
Fullmäktige föreslås besluta
att godkänna styrelsens punkter för revideringen
samt
att välja ovannämnda personer till arbetsgruppen för revideringen.
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