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Rapporter:
Bilaga 1. Meddelanden
Som ni kanske märkt har admin-behörigheterna för våran hemsida kraschat
totalt vilket gör att vi i nuläget inte kan ändra något alls på sidan. IT-support
har kontaktats men både de ekonomiska och tidsmässiga ramarna är något
oklara. Kan om vi har otur bli en både utdragen och dyr affär tyvärr.

Bilaga 2. Presidierapport
Ordförande Olle Nordström
Hallå kära fullmäktige,
Sen sist har jag varit på möten med ALF angående forskningsmedel och
praktikplatser samt haft möten med Orzone och Forum Medicum. Jag har
hållit i ÖL-dagen samt reppat på hälsningsgillet. I förra veckan var jag
tillsammans med Antonio på läkarprogrammets startmöte där vi fick ta del av
programnämndens översiktliga visioner för framtiden.
Utöver det har jag plöjt igenom ett smärre berg med mejl efter terminsstarten
samt varit på studentlundsdagen och samtalat länge och väl med både
representanter från AF och nationerna. Rent socialt har jag närvarat
sångboken och partus, minglat och hållit tal.
Jag och Elin har även haft presidiemöte samt lunchat med Lars (inspektorn)
vilket båda har varit väldigt trevligt och bra. Kändes skönt att stämma av nu i
början av terminen hur allt ligger till och hur vi ska förhålla oss till arbetet och
varandra!

Vice ordförande Elin Benatti
Hej kära fullmäktige!
Sedan förra sammanträdet har vårterminen dragit igång ordentligt. Jag har
haft introduktion för novischerna på uppropsdagen, hållit i ÖL-dagen,
representerat Corpus Medicum på Hälsningsgillet, sålt merch på studiesociala
eftermiddagen, hjälpt många studenter med sina Studentlundsmedlemsskap.
Utöver detta har jag hållit på med bokföring, bokföring, bokföring, och dragit
ihop säcken från höstterminen. Jag jobbar bl a på att strukturera upp
kommunikationen med Malmö Locus-förmännen.
Novischperioden gick smärtfritt och generalerna skötte det mesta själva. Bara
positiv feedback här. Ambitionen är att börja planera tillsammans med
novischeriet inför HT19 tidigt, så att det lappar över bra med min
efterträdare.
Toddydagsutskottet har en spikad budget, anmodningar och affischer är ute,
och jag har sökt alla tillstånd. Det flyter på väldigt bra. Budgeten finns som
bilaga ifall man tycker det är kul att kolla på! Den största skillnaden detta år
budgetmässigt är att hyran är mer än halverad eftersom vi kommer att vara i
Lilla salen istället för Stora. Vi kör Anders Törnkvists biljettsystem igen, men
jag har börjat kolla runt bland de andra kårerna efter ett bättre system, som
både går smidigare inför nästa års Corbal och så att vi slipper störa Anders
vid ändringar… Vet ni något så hojta gärna till mig eller övermarskalk! Jag har
också varit på möte tillsammans med övermarskalken på Sparbanken Arena
som vi nu preliminärbokat till Corbalen den 26 oktober 2019.
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Förövrigt har jag haft lunchmöte med inspektorn, ett ordentligt presidiemöte
om hur arbetet går, samt hjälpt min företrädare Egil med att ta fram material
ur bokföringssystemet till bokslutet för föregående år.

Bilaga 3. Styrelserapport
Studenthälsoansvarig Henrik Davidsson
Sedan senast har jag
- Representerat på partus
- Haft möte med NJOL
- Haft möte med BMC husstyrelse
- Reviderat stadgar för JÄMU
- Planerat möte med USU

Arbetsmarknadsansvarig Felicia Feurstein
Hej FUM!
Sen sist har det varit mycket planering inför Corpus Laborans, möte med
utskottet, hämtat sponsring, uppdaterat hemsidan mm. Sen var jag hela
kvällen innan och förberedde tillsammans med utskottet, samt jag var på plats
under hela utställningsdagen.
Under samma period har jag också marknadsfört att köpa MFs
profilprodukter och de är nu beställda.
Jag har även tillsammans med Gustav kollat på att fixa nya pin till MF:s 125
års firande. Jag har haft hand om MF:s instagram under en veckas tid.
Sen har jag varit på roligheter så som Partus och ÖLdagen.
Jag har även skrivit protokoll på STYM.

Med vänlig hälsning, Felicia Feurstein

Kommunikationsansvarig Kristina Bergsten
Kära fullmäktige,
sedan förra mötet har jag gjort följande:
Tillsammans med resterande styrelse gått på Sångboken och Partus.
Haft möte med IT-förmannen för att stämma av hur det känns halvvägs
genom verksamhetsåret, samt för att övergripande planera vårens verksamhet.
Varit i kontakt med Sonden-redaktören angående hur vi ska göra med vår
kårtidning framöver.
Haft möte med Corfotograferna för att stämma av hur det känns halvvägs
genom verksamhetsåret och i samband med detta även utvärderat och
diskuterat posterna och dess upplägg. Jag har sedan skrivit ihop det som togs
upp under mötet till en utvärdering, vilken finns bifogad i handlingarna.
Skrivit och skickat ur terminens första infomail till våra medlemmar.
Förberett styrelsepresentationer på vår Facebook-sida inför utlysningen av
styrelseposterna.
Via mail och Facebook marknadsfört vår samarbetspartner Ambio.
Skrivit en del inlägg till vår Facebook-sida där vi sprider information gällande
olika sommarjobb som MF-studenter kan söka.
På grund av problem med hemsidan varit i kontakt med Intervaro och bett
om teknisk support.
Kontinuerligt hållit ett öga på Facebook och svarat på mail, samt funnits
tillgänglig när utskott och/eller valnämnden haft frågor.
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Socialt ansvarig Gustav Christensson
Bästa ledamöter,

Henrik och jag har haft möte och planerat inför årets första USU-möte. Jag
har samlat in nomineringar för årets kursombud och utsett tre kursombud
som ska få denna utmärkelse.

Sen de senaste FUM möter har jag gjort följande:
-Hållit kontakten med Novischgeneralerna under Novischperioden.
-Granskat What’s on Your Mind under Novischperioden.
-Representerat Styrelsen på Sångboken och Partus.
-Invigt och stängt utvärderingsformulären för Novischerna, Faddrarna och
Befälen.
-Samlat in de fjorton ansökningarna för Stig Radners stipendium.
-Haft individuella utvärderingsmöten med cirka hälften av de sittande
Novischgeneralerna.
-Deltagit på öl-dagen tillsammans med ett flertal flitiga förmän.
-Genomfört utbildningen ”B-certifikat i ansvarsfull alkoholservering”.
-Sammanställt utvärderingen av Idrottsutskottet, MalmöLocus
Husförmännen och höstens Generalkonstellation, som ni ville se på FUM3.
-I sittande stund håller jag på att skriva den kompletta och slutgiltiga
Utvärderingen av Novischperioden, som kommer att vara ett riktigt långt
dokument med en noggrann analys om hur den nya Novischperioden
fungerat internt och externt. Den förväntas bli klar någonstans i mars, och jag
hoppas att jag kanske kan publicera den någonstans innan FUM8 så att ni kan
få se den inom rimlig tid. Många av slutsatserna som jag kommer att dra
kommer jag sedan ta med mig till PNL-mötet i Helsingborg den 3:e april, där
jag kommer försvara Novischperioden så att vi kan fortsätta äska pengar från
fakulteten.

Utbildningsansvarig Daniella Andersson
Hej FUM,
Jag har sedan senaste FUM knutit ihop säcken för Magnus Blix – gjort diplom
och köpt en fin ram till. Har deltagit på ÖL-dagen och varit på styrelsemöte.

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

Corpus Medicums styrelse har haft ett kort möte sen senast. Där var det mest
avstämning sektionerna emellan, men även medlemsavgifter och mötesdatum
diskuterades. Nästa mötes sattes till söndagen den 24e, för att hinna
strukturera upp våren innan den sprungit förbi.

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 het potatis sen sist har varit arbetet med den reviderade rättighetslistan.
Efter ytterligare genomgång och synpunkter från studentkårerna verkar den
nu gå in i sitt slutskede, så förhoppningsvis vet vi hur det gick på nästa FUM.
Gällande aktuella utredningar, kommer den nysläppta STRUT-utredningen
rörande styret och resursfördelning för lärosäten ge utrymme för diskussion i
vår. Jag (Olle) sitter i en arbetsgrupp under LUS som kommer skriva ett
remissvar för lunds studenters räkning. Även internationaliseringsutredningen
är under aktiv diskussion.
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Beslut:
Bilaga 6. Rapport Studentlund
Studentlund är ett samarbetsavtal mellan de flesta av Lunds nationer, kårer samt
Akademiska Föreningen.
Fortfarande inga större problem med Lamed.

Studentlunds Beredningsgrupp har haft möte och startat upp nya
arbetsgrupper för denna termin. Jag sitter med i “Jämställdhet och
likabehandling”, samt “Välmående bland heltidare”. Första Stormötet är i
nästa vecka och då kommer vi bl a hålla i en workshop ang välmående bland
heltidare.
Bilaga 7. Ekonomisk rapport
Skriftlig rapport uteblir tyvärr p.g.a sjukdom, men kommer redovisas muntligt
på sittande möte.

Resultaträkning för storden finns bifogad som bilaga 7a.
Budget för Toddydagen 2019 finns bifogad som bilaga 7b.
Ekonomisk rapport för sångboken och partus HT18 finns bifogad som bilaga
7c.
Ekonomisk rapport för Corbalen finns bifogad som bilaga 7d.
Resultaträkning för Corbalen finns bifogad som bilaga 7e.
Redovisning för Corbalen finns bifogad som bilaga 7f.

Bilaga 8. Valärenden
Bilaga 8a. Motkandidaturer kommer som sen bilaga
Bilaga 8b. 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)
Kursplansberedningen PNL (S)
Administratörsnätvärket PNL
PNM-ledamot Biomed Master (S)
PNM-ledamot MPH (S)
Studiesociala kommittén PNM (S)
Examinationskommittén PNM
Internationella kommittén PNM
Ledningsgrupp Biomed master
PNR-ledamot AUD (O+S)
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Internationella kommittén PNR AUD (S)
Internationella kommittén PNR LOG (S)
Studiesociala kommittén PNR AUD
Studiesociala kommittén PNR LOG
Ledningsgrupp AUD
Huntingtoncentrum (samarbeta med MDR)
Neuronanocentrum (Samarbeta med MDR

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. Proposition Styrelsekonstellation 2019/20

Bilaga 10. Medlemsavgift för 2019/20
Föredragande: Vice ordförande Elin
På senaste Corpus styrelsemöte diskuterades att sektionerna i kåren inte tar
samma medlemsavgift från sina medlemmar till kåren. VÅVS och SSGI tar
100 kr och MF tar 80 kr. Då nytt medlemssystem tagits fram, där vi dessutom
ska jobba för att det ska stå rätt kår (Corpus Medicum) på korten, följt av rätt
sektion, bör vi ha samma medlemsavgift i hela kåren. Detta kommer också
göra det lättare att flytta medlemmar mellan sektionerna om de hamnat fel
eller byter utbildning. MF förlorar inget direkt på detta, utan får tvärtom
högre intäkter. Byte av avgift måste meddelas TRF senast i maj för att gälla till
HT19.
Fullmäktige föreslås besluta
att fastställa medlemsavgiften för verksamhetsåret 2019/20 till 100kr per
termin.

Föredragande: Ordförande Olle
Enligt stadgarna (12.2) ska styrelsekonstellationen för nästkommande
verksamhetsår fastställas av fullmäktige på förslag från styrelsen senast sista
februari. Då styrelsen inte hunnit göra en ordentlig utvärdering av
belastningen på enskilda poster föreslås fullmäktige att behålla samma
konstellation som för verksamhetsåret 2018/19.
Förslaget finns bifogat som bilaga 9a.
att fastställa styrelsekonstellationen för verksamhetsåret 2019/20 enligt
styrelsens förslag i bilaga 9a.

Bilaga 11. Utvärdering Malmö Locus-förmän
Föredragande: Socialt ansvarig Gustav
Gustav har tagit kontakt med Malmö Locus Husförmännen och funnit en
utvärdering som de skrev i september, där de redovisade för hur det gått för
dem nu när de varit två personer istället för tre. Även om det krävts lite
koordination för att undvika att samma saker görs två gånger så framgår det
tydligt att det är lättare nu när de är dubbelt så många.
Utvärderingen finns bifogad som bilaga 11a.
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Fullmäktige föreslås besluta
att behålla den nuvarande konstellationen med två stycken Malmö
Locus-förmän.

om. I det bifogade dokumentet så presenterar han Generalernas synpunkter
och dåvarande förslag på hur den kan förbättras. Gustav kommer göra
samma sak med vårterminens Generaler och presentera resultaten på FUM8
(som tyvärr blir i april då vi inte ha ett FUM i mars)
Utvärderingens finns bifogad som bilaga 13a.

Bilaga 12. Utvärdering IdrU-förmän
Föredragande: Socialt ansvarig Gustav
Gustav har tagit kontakt med IDRU och bett dem att utvärdera deras nya
konstellation med tre ordförande istället för två. I den bifogade bilagan
presenterar Carin, Simon och Otto fördelarna med att vara tre istället för två,
och rekommenderar att vi fortsätter så.
Utvärderingen finns bifogad som bilaga 12a.
Fullmäktige föreslås besluta

Bilaga 14. Halvårsrapport
Föredragande: Ordförande Olle
Hela styrelsen samt många utskott har nu skrivit en halvårsrapport, vilket är
precis som verksamhetsberättelsen fast endast för höstterminen. Allmän
diskussion kring “resultaten”. Vad blev bra? Vad kunde göras bättre? Hur ska
vi se till att det görs bättre i vår eller nästa verksamhetsår?
Halvårsrapporterna finns bifogade som bilaga 14a.

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

Diskussion:
Bilaga 13. Utvärdering general-konstellationen HT18
Föredragande: Socialt ansvarig Gustav
Enligt den konkretiserade verksamhetsplanen så ska Medicinska Föreningens
Styrelse detta året undersöka novischgeneralernas interna struktur och en
möjlig förbättring av denna. Gustav har gått genom intervjuerna med de sex
Novischgeneralerna som satt hösten 2018, som Olle höll i och antecknade
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