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Rapporter:
Bilaga 1. Meddelanden
Vi har en plats över till SFS-FUM den 3-5e maj. Se det som FUM och
studiebevakning, fast med folk från hela Sverige. Kontakta Olle på
ordf@mfskane.se om det låter intressant.
Efter upptäckten av skrivfel i protokollet från FUM5 har nu datumen för
ValFUM2 spikats till 15e och 16e maj, så som det ursprungligen beslutades på
mötet.

Bilaga 2. Presidierapport
Ordförande Olle Nordström
Hejsan ärade FUM!
Sen senast har jag huvudsakligen varit på körresa i Sydafrika. Soligt, intensivt
och väldigt roligt. Därav den något tunna rapporten. Har som tur är laddat
batterierna med D-vitamin så siktar på fullt ös fram till sommaren.
En av de heta potatisarna i nuläget är medicinska fakultetens framtida
ekonomiska situation på grund av underproduktion och ökade
hyreskostnader. Kortfattat kan man dela in det i:
1. Vi underproducerar i utbildning. Dvs vi får betalt för att utbilda x
antal studenter, och utbildar sedan inte så många. Vilket gör att de
pengarna måste betalas tillbaka oavsett om vi använt dem eller inte.

2. Forum Medicum kommer innebära märkbart ökade hyreskostnader.
Nya lokaler är dyrare än gamla. Många av våra lokaler (framför allt
HSC) är väldigt gamla och billiga.
Dessa två tillsammans innebär att fakulteten kommer behöva spara en hel del
pengar de kommande åren. Hur, var och vem de påverkar är inte beslutat,
utan kommer sannolikt beslutas mer specifikt om under nästa verksamhetsår,
men diskussionen är likväl högst aktuell i detta nu.
Mental Health First Aid är numera igång, och rekryteringen av en kurator
närmar sig äntligen sitt slut. (Det var väldigt många som sökte tjänsten!).
Jämfört med både Lund och resten av Sverige är detta en helt unik satsning
som säkert kommer inspirera andra utbildningar att göra något liknande,
superspännande! Extra cred till mina företrädare som fick detta att hända!
Den kommande månaden väntar spåning av budget av verksamhetsplan.
Slutgiltig revidering av krishanteringsplanen och riktlinjerna för sexuella
trakasserier samt val av våra efterträdare. Kommer bli en intensiv och givande
månad!
Tack för mig!

Vice ordförande Elin Benatti
Just nu får jag in mycket kvitton från novischperioden, ekonomisk
redovisning är alltså på g.
Jag har fakturerat alla företag för Corpus Laborans. Väntar på några fakturor
till, sedan kommer även redovisning för denna!
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Jag har köpt tillägget Visma Ekonomiöversikt och vi ska med hjälp av
revisorerna titta på budget för 18/19 och även för Corbalen i systemet.

det följer jag upp budgeten på varje möte och vi är noggranna med att hålla
den.

Några finesser med detta tillägg:
●
●
●
●
●

-jämföra med föregående år
-uppföljning med budget
-man ser direkt om något avviker
-59 kr/mån
-Vice kommer kunna ha en uppdaterad ekonomisk rapport till varje
STYM och FUM som jämför med budgeten

Jag har köpt för 3 månader och börjat kika på hur det funkar.
Hade ett möte med Tandemgeneraler och socialt ansvarig i VÅVS, snackat
om ekonomihanteringen kort.

Bilaga 3. Styrelserapport
Studenthälsoansvarig Henrik Davidsson
Hej!
Här kommer min styrelserapport!
Sedan senast har jag haft möte med USU, gått kvalitetsdialog på
läkarprogrammet, marknadsfört min post i styrelsen, assisterat på
kursombudsutbildningen för MUR, gått på storMUR samt representerat
MF/superiornämnden på Locus styrelsemöte. Jag har också haft kontakt med
skyddsombuden och utbildningsråden inför veckans två skyddsronder,

Hade möte med Malmö Locus husförmän → de undrar över Karnevalsäskan
samt hur mycket som ska sättas in i “fonden”? Se ekonomisk rapport.

Utöver det har jag gjort de sista detaljerna på JÄMUs stadgeinstruktioner som
äntligen kan presenteras för er.

Bollat mycket ang Corbalen med kommittén, ÖM, Corpus styrelse, MF
styrelse, revisorer och även proinspektor. Jag hade ett första möte med ÖM
och hennes hittills valda kommitté. De verkar mycket ambitiösa! ÖM emerita
har skrivit en utvärdering och utkast till gemensamma riktlinjer för balen
inom Corpus, som jag ska titta på tillsammans med socialt i VÅVS och
klubba i Corpus styrelse. Denna kommer då rimligvtis användas och behövas
2020 eftersom nästa år blir annorlunda och förmodligen uppdelat. Mer om
det i beslutspunkten om Corbalen.

Ha det gott!

Toddyfestens biljetter är slutsålda och alla betalda! Det är väldigt få sålda
biljetter till släppet vilket kanske gör att vi backar. Mycket tråkigt! Förutom

Arbetsmarknadsansvarig Felicia
Hejsan FUM!
Sedan förra FUM har jag haft möte med Corpus Laborans utskottet och
utvärderat dagen och utskottets arbete.
Jag har därefter haft möte med Sofia Krook från VÅVS där vi sammanställde
denna utvärdering av Corpus Laborans och skrev förslag på riktlinjer som ska
presenteras för Corpus Mediums styrelse, samt alla FUM.
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Jag har varit på MF styrelsemöte och skrivit protokoll.

och aktiva.

Jag har varit i kontakt med Marknadsbyrån då våra produkter från
beställningen i februari inte har kommit.

-Tillsammans gjort med utbildningsansvarig gjort en plan för utlysningen av
Magnus Blix och Mäster, samt för marknadsföringen av Mäster-föreläsningen
senare i vår. Arbetet är delvis påbörjat med exempelvis schemalagda
Facebook-inlägg.

Jag har haft kontakt med Alexlina angående Framtidsmässan.
Jag har också haft möte med en tänkbar samarbetspartner, där vi diskuterade
det möjliga samarbetet.
/Felicia Feurstein
Kommunikationsansvarig Kristina Bergsten
Kära fullmäktige, sedan förra mötet har jag:
-Skrivit och skickat ut terminens andra infomail, där bland annat
marknadsföring från Ambio, styreslevalet och FUM-valet ingår.
-Utlyst MF Superior, bland annat i infomailet och via flera FB-inlägg. Vidare
har jag även skrivit Superiornämndens motivering till Locus Styrelsen
.
-Skickat ut anmodningar till Toddyfesten.
-Varit på möte med Toddydagsutskottet och Toddyspexet.
-Haft kontakt med Sonden-redaktören och bestämt tid för möte.
-Haft fortsatt kontakt med Intervaro, hemsidan är nu återigen i drift.
-Påbörjat arbetet inför nästa infomail, bland annat genom att maila alla
utskott

-Kontinuerligt hållit ett öga på Facebook och svarat på mail, samt funnits
tillgänglig när utskott och/eller valnämnden haft frågor.

Socialt ansvarig Gustav Christensson
Hej Fullmäktige,
Sedan vårt senaste FUM har jag jobbat med ett stort projekt: Utvärderingen
av Novischperioden, som jag blev klar med den 9:e mars (18 dagar efter att
formulären för bedömning stängde). Detta häftiga och spännande dokument
på över femtusen ord skickade jag sedan till Styrelsen för korrekturläsning
och granskning. Jag har även presenterat min nominering för Stig Radners
Resestipendium till Läkaresällskapet i Lund (som ställde sig bakom
nomineringen) och underrättat de som inte vann priset om det. På senaste
FUM-mötet frågades det om Kulturutskottet skulle anordna fler evenemang
denna terminen, så jag gav dem ett ”cold call” och kollade läget – som gav
resultat. Jag har även bett mina kollegor fråga Locus Medicus Stiftelse om hur
det blir med ljudisolering till puben, och fått ett besked. Nu när
Novischperioden är bakom mig har jag fått mandat av Styrelsen att undersöka
arbetsbelastning och stress bland våra förmän, vilket jag kommer göra under
de kommande veckorna.
Med vänliga hälsningar,
G. C.
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Utbildningsansvarig Daniella Andersson
Hej!
Jag har sedan senaste FUM planerat och haft möte med USU tillsammans
med Henrik. Jag har deltagit på styrelsemöte och även haft möte tillsammans
med Kristina där vi diskuterat utlysning av Magnus Blix 2019, Mäster 2019
och marknadsföring för kommande mästerföreläsning som kommer hållas
den 8 maj. Jag lät Henrik och MUR-ordförande Antonio att hålla i
kursombudsutbildningen, då mycket av min tid just nu går åt att engagera mig
i Toddyspexarna.
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.

Corpus Laborans har precis utvärderat årets process. Den är ute på
korrekturläsning och kommer presenteras på nästa FUM.
Många diskussioner rörde ekonomi direkt eller indirekt. Dvs hur vi ska dela
upp över-/underskott på gemensamma event. En diskussion som ständigt är
aktiv! Även Corbalen har varit en het potatis, men där har vi från MFs håll
varit tydliga med vår ståndpunkt angående arenan. Mer detaljer kommer vid
beslutspunkten om Corbalen

På LUS-nivå är STRUT-utredningen om ekonomiska medel till högre
utbildning fortfarande en het potatis. Vi har ännu inte hunnit till det mest
intressanta kapitlet om själva resursfördelningen, men sannolikt kommer den
vara genomläst ordentligt till nästa FUM.
Nu är det även dags för val av nya presidialer till LUS, en omfattande process
där kandidaterna grillas i upp till en timme var för sig. 4 kandidater ska bli 2,
och en av dessa är VÅVS ordförande Matilda. Stay tuned.
Bilaga 6. Rapport Studentlund
Studentlund är ett samarbetsavtal mellan de flesta av Lunds nationer, kårer samt
Akademiska Föreningen.

Inget nytt. Förra stormötet var samma dag som förra FUM. Efter det har jag
haft ett möte med BG och jämställdhetsarbetsgruppen har brainstormat.
TRF styrelse info:
●

●

Kan man få CORPUS MEDICUM, Medicinska Föreningen på
studentkortet? Så att det faktiskt står vilken kår man är med i. Jag har
pratat med ansvarig på Studentkortet om en rad till, SAM har också
efterfrågat detta och det är inte omöjligt.
Fr o m den 20 mars kommer det finnas ett röstningssystem för FUM
i Lamed. Vi behöver alltså inte köpa Opavote nästa år.

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.
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Bilaga 7. Ekonomisk rapport
Malmö Locus - bilaga resultatrapport

Hur mycket ska sättas in i “fonden”? Det är budgeterat att sättas in 40 000 kr
men kan höjas beroende på hur det har gått ekonomiskt. Rapport (ej helt
fastställd) för Malmö Locus finns bifogad.
Snabb info: Hemsidans reparation gick på 2438 kr

Beslut:
Bilaga 8. Valärenden
Bilaga 8a. Motkandidaturer kommer som sen bilaga
Bilaga 8b. Vakanta poster
För närvarande är följande poster vakanta:

Examensfesten HT18 - bilaga budget och resultat:
Det köptes in alkohol för totalt 17 000 kr men budgeterat var 10 000 kr.
Detta eftersom en del gick till puben men nu ligger hela kostnaden på
examensfesten. Detta kan man såklart ändra, men eftersom det såldes mycket
från lagret (t ex överskottet som köptes in till Corbalen) blir det ändå en
kostnad/förlust i lagret. Jag har som sagt inte lagt tid på att lagerföra i
systemet för varje fest utan kommer alkoholinventera i slutet av året. Trots
detta ser resultatet superbra ut!
Förra året gick denna fest ca 22 000 kr plus. Enligt årsbudget ville MF gå 30
000 kr plus på examensfesten HT. Jag gjorde en budget (bifogad) som skulle
gå med 50 000 kr vinst, och resultatet blev 40 000 kr plus, vi har alltså vunnit
ca 10 000 kr! Bra jobb.
Budget för examensfesten finns bifogad som bilaga 7a.
Resultatrapport för examensfesten finns bifogad som bilaga 7b.
Resultaträkning för Malmö Locus finns bifogad som bilaga 7c.

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 (1O + 2S)
Fullmäktige föreslås besluta
att återremittera alla poster som inte tillsattes på dagens möte till
valberedningen.

Bilaga 9. Lokal för Corbalen

för stort projekt. Vi vet att vi kommer sälja 300 platser, Athén blir lite mer
VIP-jubileumsbal. VÅVS skulle kunna vara i festvåningen, då gör Corpus
något tillsammans ändå, men mitt förslag är att vi inte kallar det Corbal detta
år.
Jag tror på alternativ Athén och då har jag ändå höjt biljettpriserna en del för
att gå runt. Om vi är i arenan omsätter vi ca 1 miljon och det är inte rimligt!
ÖM är med mig på detta. Se fler kommentarer i bilagorna.
Preliminär budget för arenan finns bifogad som bilaga 9a.
Preliminär budget för athén finns bifogad som bilaga 9b.
Fullmäktige föreslås besluta
att hålla höstens bal i AF-borgen

Föredragande: Vice ordförande Elin
Med tanke på hur det gick ekonomiskt 2018 är det relevant att FUM tar detta
beslut. Jag har gjort två slarviga budgetar för de olika alternativen.
Alternativ 1: Sparbanken Arena
Alternativ 2: Balpaket via AF-borgen där vi har Athén (300 sittande och 500
efterläpp), samt Sångsalen och festvåningen. Jag behöver svara edilen senast
sista mars.
Athén-budgeten är baserad på redovisningen jag gjorde för Corbalen 2018,
samt Partus som var i Athén nu VT19 etc. Budgeten för arenan är baserad på
infon jag fått från arenan. Det kan vara säkrare att köra borgen och Tegnérs
där vi vet hur det funkar, arenan kan gå lite hur som helst och bli ett alldeles

Bilaga 10. Medlemsavgift 2019/2020
Föredragande: Vice ordförande Elin
Medlemsavgift 100:-? Ändra innan maj för HT19 → till stämman den 28 maj!
Vi kan lägga in det i Lamed själva. Se punkt från förra FUM. FUM
efterfrågade vad de andra kårerna tar för avgift. Jag föreslår fortfarande att vi
höjer.
Medlemsavgifterna för verksamhetsåret 18/19 finns bifogade som bilaga 10a.
Fullmäktige föreslås besluta
att fastslå medlemsavgiften för verksamhetsåret 2019/2020 till 100:7

Bilaga 11. Stadgerevidering JämU

Diskussion:

Föredragande: Studenthälsoansvarig Henrik

Bilaga 13. Utvärdering novischperioden

JämUs stadgeinstruktioner är nu reviderade. Kortfattat har många av
detaljerna i den förra skalats ner, och mer fokus lagts på samarbete med LUS
och resten av Corpus.

Föredragande: Socialt ansvarig Gustav

De reviderade stadgeinstruktionerna finns bifogade som bilaga 11a.
Fullmäktige föreslås besluta
att godkänna de reviderade stadgeinstruktionerna för JämU

Bilaga 12. Utvärdering Corfotografer
Föredragande: Kommunikationsansvarig Kristina

G. C. har gått genom resultaten från Novischperiodens utvärderingsformulär
samt intervjuat sittande generaler och kan nu stolt presentera hur
Vårterminens Novischperiod har gått. Genom en noggrann jämförelse med
tidigare år syns det att Novischperioden blir allt mindre ”hetsigare” och att
andelen studenter som upplevt obehag minskat. Novischperioden väcker
dock några frågor som G. C. tycker att FUM bör diskutera. Exempel på dessa
är, när bör de nya Novischgeneralerna väljas in? Hur kan man förbättra de
mindre populära eventen, som ”Amazing Race” (en tipsrunda/skattjakt i
Lund) eller Nostalginatten (efterföljaren till ”Sketchafton”)? Hur ser man till
att budskapet ”ingen hets” tas på allvar? Bör Novischfriden förhindra
närkontakt även mellan faddrar och befäl?
Utvärderingen finns bifogad som bilaga 13a.

Den nya konstellationen med två stycken corfotografer har nu utvärderats.
Styrelsens rekommendation är fortsätta med samma konstellation.
Utvärderingen finns bifogad som bilaga 12a.
Fullmäktige föreslås besluta
att behålla den nya konstellationen med två stycken Corfotografer.
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