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Rapporter:
Bilaga 1. Meddelanden
Inga meddelanden inkomna

Bilaga 2. Presidierapport

Jag har haft kontakt med Ambio angående förnyande av
samarbeteskontraktet.
Jag har haft kontakt med Alexlina kring framtidsmässan och också möte med
de andra kårerna kring detta eventet.
Sen har jag haft lite diskussion kring riktlinjer/stadgeändringar för Corpus
Laborans utskottet.

Ordförande Olle Nordström

/Felicia Feurstein

Kommer som sen bilaga

Kommunikationsansvarig Kristina Bergsten
Kära fullmäktige,

Bilaga 3. Styrelserapport
Studenthälsoansvarig Henrik Davidsson
Hej FUM!
Sedan senast har jag jobbat tillsammans med ordförandena jobbat med att få
tillbaka mötesrummen på BMC (Löst!), varit på seminarie om stresshantering
med LUS, samt skrivit förslag på verksamhetsplan gällande utbildning och
studenthälsa. Dessutom har jag och utbildningsansvarig börjat förbereda för
årets sista USU-möte.
Ha det bra!

Arbetsmarknadsansvarig Felicia
Hej FUM! Sen senast har jag haft lite med utdelningen av alla tröjor att göra,
fortfarande en hel del som inte hämtat ännu.

sedan senaste mötet har jag:
Skrivit och skickat ut terminens tredje infomail, där bland annat
marknadsföring från Ambio och utlysningsperioden ingår.
Haft möte med Sonden-redaktören.
Via mail och på Facebook utlyst ”Årets Mäster” och ”Magnus Blix”.
Marknadsfört utlysningsperioden, bland annat via Facebook-inlägg och
infomailet.
Haft möte med ordförande och socialt ansvarig, där vi diskuterat fram förslag
till kommande verksamhetsårs verksamhetsplan.
Skrivit utkastet för ”Kommunikation” i den nya verksamhetsplanen.
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Kontinuerligt hållit ett öga på Facebook och svarat på mail, samt funnits
tillgänglig när utskott och/eller valnämnden haft frågor.

igenom allt, så att jag vet vad det är jag kan hjälpa till med för att avlasta
honom så gott jag kan.
Ha det gott!

Socialt ansvarig Gustav Christensson
Hej Fullmäktige,
Sedan senaste sammanträde har jag hjälpt till att skriva Verksamhetsplanen,
presenterat Utvärderingen av Novischperioden för PNL, skapat affischer för
utlysningen av Styrelseposter, haft möte med Novischgeneralerna för att
diskutera planer för framtiden och givit synpunkter på Corpus Medicums
verksamhetsplan. Jag har även representerat internt på Dies Toddyum Magna
(den Stora Toddydagen). Aktuellt just nu är att, förutom hitta efterträdare,
hjälpa Novischgeneralerna att skriva en motion till Fullmäktigesammanträde
10 angående an förändring av Novischgeneralernas mandatperiod, något som
de brinner starkt för.

Utbildningsansvarig Daniella Andersson
Hej!
Jag har sedan senaste FUM planerat Mästerföreläsningen som ska hållas den 8
maj. Jag har bett styrelsen om hjälp att göra affischer för att marknadsföra
detta, och de är snart färdiga. Gustav har också hjälpt mig att göra diplom till
årets kursombud, de blev färdiga idag och kan delas ut till de lycklige inom
kort. Jag har tillsammans med Henrik bestämt datum för vårt nästa och sista
möte med USU. Jag har bokat sal och Henrik har skickat ut ett litet
meddelande på Facebook om datum, tid och plats för mötet (inbjudan och
dagordning kommer skickas ut innan mötet i vanlig ordning).
I övrigt så har jag deltagit på STYM, där vi i styrelsen med hjälp av Linnea
gjorde upp en plan för våra pågående och kommande uppdrag. Jag har
erbjudit mig att hjälpa Egil med fakturering och betalningar. Vi har varit i
kontakt med varandra gällande detta och kommer inom kort sätta oss och gå

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 den mesta tiden gått till Corpus verksamhetsplan för nästa
verksamhetsår, som återkommer längre ner i dagordningen. Corpus första
gemensamma äskan har skickats in till grundutbildningsnämnden, gällande
alkoholföreläsningen inför novischperioden.
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.

Val av övriga studentrepresentanter. Två VÅVS:are är kandidater till poster i
LgJoL och internationella rådet. Matilda är vald till vice ordförande för LUS
för verksamhetsåret 19/20.
STRUT-remissens svar arbetas vidare efter flertal diskussioner inom OK.
Kårerna är som väntat inte överens om särskilt mycket, men det finns ändå
delar där vi kan stå enade och framföra gemensamma åsikter.
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Bilaga 6. Rapport Studentlund
Studentlund är ett samarbetsavtal mellan de flesta av Lunds nationer, kårer samt
Akademiska Föreningen.

På Studentlundsfronten intet nytt.
Bilaga 7. Ekonomisk rapport
Kommer eventuellt som sen bilaga

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

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)
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)

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)

Fullmäktige föreslås besluta
att återremittera alla poster som inte tillsattes på dagens möte till
valberedningen.
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Bilaga 9. Revidering av sångbok

Bakgrund och beslutsförslag är bifogat som bilaga 10b.

Föredragande: Ordförande Olle

Fullmäktige föreslås besluta

Styrelsen har diskuterat hur man på enklast sätt kan komma igång med arbetet
med den nya sångboken. Förslaget från styrelsen är att fullmäktige ger
styrelsen mandat att inför FUM10 ta fram en kandidat som ska leda denna
“sångboksarbetsgrupp” varpå denna sedan kan sätta ihop sin egna
arbetsgrupp innan sommarlovet. Detta för att arbetet ska kunna komma igång
direkt i början av hösten, utan att den nya styrelsen ska behöva oroa sig över
det. Förslagsvis återkopplar denna arbetsgrupp till fullmäktige inför sista
mötet HT19, där beslut om den nya sångboken tas.

att godkänna förslaget på tillägg av kapitlen “Studenters ekonomi”,
“Antagning och urval till högre utbildning” och “Kvalitetssäkring av höger
utbildning” till Medicinska föreningens åsiktsprogram med redaktionella
ändringar

Fullmäktige föreslås besluta

Diskussion:

att ge styrelsen i mandat att inför FUM10 hitta en kandidat som kan leda
sångboksarbetsgruppen, och föreslå denna för fullmäktige som därefter tar
beslut i frågan.

Bilaga 11. Riktlinjer Corpus Laborans-utskottet

Bilaga 10. Revidering av åsiktsprogram
Föredragande: Ordförande Olle
På FUM6 utsåg fullmäktige en arbetsgrupp till att fortsätta arbetet med att
revidera åsiktsprogrammet samt utöka det med kapitlen “studenters
ekonomi”, “antagning och urval till högre utbildning” och “kvalitetssäkring av
högre utbildning”. Resultatet av arbetet finns i bilaga 10a. Ändringar markeras
med röd text.

att godkänna förslagen på revideringar av det befintliga åsiktsprogrammet
enligt bilaga 10a med redaktionella ändringar

Föredragande: Ordförande Olle
På initiativ av Corpus laborans-utskottet har riktlinjer för själva utskottet
tagits fram i samtal med Corpus Medicums styrelse. Dessa riktlinjer innefattar
dels mer generella tankar och idéer som kan vara nyttiga för nästa års utskott
att ta del av, men även förslag på strukturella förändringar så som en
expansion av utskottet från två mandat per kårsektion till tre. För att en
eventuell ändring av stadgeinstruktionerna ska bli aktuell måste alla
kårsektionernas respektive fullmäktige rösta igenom föreslagna
strukturförändringar.
Förslaget på riktlinjer finns bifogade som bilaga 11a.

Det reviderade åsiktsprogrammet är bifogat som bilaga 10a.
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Bilaga 12. Budget 19/20

Förslaget för Corpus Medicums verksamhetsplan 19/20 finns bifogad som
bilaga 14a.

Föredragande: Ordförande Olle
För att kunna presentera en ordentlig budget på FUM10 den 29e maj behöver
ett utkast passera en gång för diskussion. Detta utkast kommer nu, i en tyvärr
inte allt för bearbetad upplaga. De förändringar som styrelsen tänkt på finns
med som kommentarer.
Utkastet till budget för 19/20 finns bifogat som bilaga 12a.

Bilaga 13. Verksamhetsplan 19/20
Föredragande: Ordförande Olle
Likt budgeten är det av stor vikt att även verksamhetsplanen får passera en
gång via fullmäktige för diskussion, så att fullmäktige får tid att ge ordentlig
respons.
Utkastet för verksamhetsplanen 19/20 finns bifogad som bilaga 13a.

Bilaga 14. Verksamhetsplan Corpus Medicum 19/20
Föredragande: Ordförande Olle
Även Corpus Medicum har tagit fram en verksamhetsplan för nästa
verksamhetsår, som likt de tidigare punkterna också mår bra av en
diskussionsrunda till respektive kårsektions fullmäktige.
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