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Rapporter:
Bilaga 1. Meddelanden
Inga inkomna meddelanden.

Bilaga 2. Presidierapport
Ordförande Ebba Wallström
Kära Fummisar!
Tiden går fort när man har roligt och nu är det dags för min tredje rapport.
På LUS-nivå avlöser OK-mötena varandra. På grund av att många frågor vi
pratar om rör Science Village Scandinavia (SVS) har vissa av kårerna velat ha
fler möten där vi diskuterar ett ställningstagande som LUS
studentrepresentanter ska ha i frågan. Har tagit upp flera timmars arbete och
vi har fortfarande inte nått konsensus i skrivande stund. Vi får se vad som
händer.
Jag har representerat på Professorsinstallationen där Med-Fak hade absolut
flest nya professorer. Det var både trevligt och lite spännande att få vara med
om detta.
Jag och Ella har varit på Studentlundsdagen där Ella var med och anordnade
en workshop som jag deltog i som handlade om hur man kan hantera psykisk
ohälsa bland aktiva, vilket var givande. Vi var även båda två på ännu en
workshop om samma sak som kallades Novemberdippen och som hölls av
AFKKLUS. Det är mycket samtal om just den psykiska ohälsan hos just
heltidare just nu vilket känns både bra och tryggt. Både jag och Ella fick dock
känslan att vi borde vara mer stressade än vad vi är efter den ena
workshopen. Vi konstaterade sedan att det kanske har att göra med att vi har
en bra arbetsmiljö och då kändes det lite bättre ;)
Tillsammans med VÅVS ordförande Jonathan hade vi också ett litet möte
med Jubileumskommitten för Studentlund då Studentlund firar 10 år nästa år.
Kommer bli ett spännande år!

På fakultetsnivå är det många möten och saker som händer. Har varit på
möte med fakultetsledningen (MFL), fakultetsstyrelsen (MFS), GUN,
Utbildningsdimensioneringsgruppen, den lilla kvalitetsgruppen (CMs
studentinlaga är inskickad, tjoho) med mera. Eftersom Forum Medicum(FM)
närmar sig har jag tillsammans med de andra språkrören varit på möte med de
mindre programnämnderna och respektive programdirektör. Detta skedde
tillsammans med vice dekanen Maria Björkqvist och diskussionen rörde
finansieringen av Forum Medicum. Jag kan väl inte direkt säga att stämningen
var god och tyvärr hittade vi inga direkta lösningar. Dessutom hoppade jag in
på ett PNR-möte just eftersom vi inte har några studentrepresentanter där.
Kände att det var viktigt eftersom programmen där drabbas absolut hårdast
av FM. Utöver detta har jag även varit på en QPS-workshop.
Jag och Ella har varit på Sandblomdagen och lyssnat på alla föredrag, sedan
sprang vi vidare för att fira MFs 125-årsdag (!!!) på Locus vilket var
jättetrevligt. Vi fick fina presenter och fick höra fina tal till MFs ära, så vi är
väldigt nöjda. Kort efter detta hände Corbalen vilket blev fantastiskt lyckat
enligt mig trots (eller kanske på grund av?) uppdelningen i två salar. Vi är så så
nöjda!
Vi har även i styrelsen avbrutit vårt samarbete med Framtidsverket
(Framtidsmässan) vilket känns skönt. Vi har också haft möte med Corpus
Laboransutskottet från VÅVS.
Tiden går som vanligt utöver allt annat till att svara på mejl, lösa
studentärenden och läsa och skriva handlingar!
Tack för mig <3
Vice ordförande Ella Nygren
Hallå alla FUMisar!
Först och främst så har jag tillsammans med vår styrelse och Corpus
sektionsstyrelser varit på Corbalen! Lyckades även lura dit mina föräldrar
vilket var fantastiskt kul! Vi hade allihopa en fantastiskt trevlig kväll!
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●
Förutom detta, har jag tillsammans med Ebba representerat MF på
Sandblomdagen, samt medverkat och hållit i en workshop under
Studentlundsdagen.
Sedan förra fullmäktige har stora delar av min tid gått åt till Corbalen, och jag
har haft kontinuerliga möten med både kommitten och med Michaela som
har den nya “posten” i kommitten som ekonomiskt ansvarig. Samarbetet med
både kommitten och Michaela har fungerat bra, och det verkar balen också ha
gjort! Trots uppdelningen verkar alla gäster ha haft roligt!
Jag har också börjat förbereda äskan till PNL som i skrivande stund bara
behöver lite finjusteringar, innan den ska vara PNL tillhanda den 12/11.
Dessutom har vi haft STYM i CM, och jag har även haft möten med gänget
som planerar CorpusCampen samt Corpus Laborans.

Bilaga 3. Styrelserapport
Utbildningsansvarig Kristina Bergsten
Kära fullmäktige,
sedan förra mötet har jag gjort följande:
● Har haft möte med KirU.
● Har hållit i terminens första USU-möte.
● Har hållit i kursombudsutbildningar på alla utbildningsrådens
respektive StorUR.
● Har haft möte med SAM-ordförande, tillsammans med ordförande.
● Har haft kontakt med Mäster inför Corbalen, samt ordnat med
diplom, pin och blommor inför utdelningen av priset.
● Har tillsammans med IT-förmannen sett till att alla SSO (både nya
och gamla) har tillgång till sina funktionsmailkonton.

●
●
●
●

Har svarat på diverse mail gällande utbildningsfrågor, exempelvis har
jag har jag hjälpt LAUR med protokollskrivandet och hur dessa ska
laddas på hemsidan.
Har sammanställt och skickat in alla inkomna ansökningar för
Magnus Blix till kommittén.
Har haft möte med MedFak tillsammans med SSGIs ordförande och
utbildningsansvarig för VÅVS.
Förberett protokoll och varit sekreterare på STYM5 och STYM6.
Tillsammans med resterande styrelse representerat MF på Corbalen.

Socialt ansvarig Alexander Andersson
Hej igen Fum!
● Sedan förra mötet har jag:
Skrivit färdigt Novischutvärderingen för ht19
● Haft ett möte med Novischgeneralerna inför nästa novischperiod
● Tagit kontakt med alkoholföreläsaren inför vt20 Novischperiod
● Skapat en grupp med medlemmar för att revidera novischperioden,
arbetet kommer dras igång efter min pato2-tenta 7/11
● Gått på Stym 5 och justerat protokoll
● Gått på Corbalen tillsammans med resten av Styrelsen

Bilaga 4. Rapport Corpus Medicum
Corpus Medicum är det samarbete mellan sektionerna MF, VÅVS och SSGI som
formellt utgör kår vid Medicinska fakulteten.
Vi har haft vårt andra styrelsemöte tillsammans. Vi har gjort en intern
arbetsfördelning inom styrelsen och vi tror att det kommer att fungera bra. Vi
har fortsatt med konkretiseringen av CMs verksamhetsplan och den är snart
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färdig. Vi har tillsammans anordnat en jämställdhetsdag med fokus på sexuella
trakasserier.

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 OK har vi bland annat diskuterats att projektet TellUs har gjort färdigt den
kvalitativa delen av projektet. Snart kommer en enkät att skickas ut vilket vi
varmt rekommenderar att ni svarar på. Detta kommer vara den kvantitativa
delen.
LUS verksamhetsplan har varit uppe i OK för att godkännas. Pga tidsbrist
och att vissa kårer satte stopp för vissa punkter hann vi inte igenom det på
förra mötet. Vi hoppas att den klubbas snarast. Sedan har jag i skrivande
stund varit på sammanlagt 7,5 h möte angående Science Village Scandinavia
(SVS) där samma sak har diskuterats varje gång. Frågan vi har diskuterat rör
bl.a. finansieringen av SVS. Hoppas även där att vi snart når konsensus.

Bilaga 6. Rapport studentlund
Föredragande: Vice ordförande Ella
Sedan förra FUM har jag inte varit på några Studentlundsmöten. Stora delar
av arbetet ägnas just nu åt att förbereda budget och verksamhetsplan inför
2020. Men det arbetas också med Jubileet, och vi i CM har haft ett möte med
kommittén som planerar festligheterna.

Bilaga 7. Ekonomisk rapport
Föredragande:Vice ordförande Ella
Till och med Oktober så ser föreningens övergripande ekonomi bra ut med
ett rörelseresultat på ca 46 000 över min inlagda budget. Detta beror till viss
del på att jag nu iallafall har fått tag på Marknadsbyrån, men inga inköp har
gjorts än, men också på att många av utskotten går bra!
Sångboken
Jag har nu äntligen fått fakturan från TLTH, men den är felaktig, och vi ska
enligt kontrakt ha mer rabatt än vad vi fått. Har mailat pedellen och sagt till,
och vi kommer att få en ny faktura, med rätt rabatt. Slutgiltig rapport kommer
förhoppningsvis på FUM4.
Corbalen
Jag har i skrivande stund hunnit bokföra alla biljettintäkter, har dock
fortfarande ett antal intäkter kvar att fakturera. De stora fakturorna har ej
dragits alternativt ens inkommit. Kommer eventuellt kunna ge en preliminär
rapport på sittande möte. Slutgiltig rapport kommer förhoppningsvis på
FUM4.
OBS: Det står på min att-göra lista att jag ska kontakta Visma och kolla på
möjligheterna att få ut en rapport i dokumentform, så att ni själva kan se hur
det går.
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till val.

Beslut:
Bilaga 8. Mötesordning

Fullmäktige föreslås besluta
att fastslå ovanstående mötesordning för valärenden vid fullmäktige 3.

Följande mötesordning föreslås.

Bilaga 9. Valärenden
1. Valberedningen presenterar sin nominering till posten i fråga.
2. Medicinska Föreningens ordförande läser upp namnen på eventuella
inkomna motkandidater.
3. Om det finns flera kandidater till posten/poster inom samma
utskott/uppdrag lämnar alla rummet.
4. Kandidaterna kallas in, en åt gången, för intervju inför fullmäktige.
a) Är kandidaten i fråga valberedningens förslag läser ledamot ur
valberedningen upp nomineringstexten. Har kandidaten i fråga
motkandiderat läser Medicinska Föreningens ordförande upp den
inkomna motkandidaturtexten..
b) Kandidaten presenterar sig och svarar på fullmäktiges frågor.
Detta får ta högst 10 minuter per kandidat, förutom för
styrelsekandidater som får intervjuas i högst 15 minuter.
5. Diskussion om kandidaterna. Efter 15 minuter dras streck i debatten
om ingen yrkar på förlängd diskussion.
6. Önskar någon ledamot av fullmäktige vakantsätta och återremittera
posten till valberedningen trots kandidat(er) ska detta yrkas på.
7. Val sker genom acklamation (om ett alternativ) eller sluten votering
(om flera alternativ).
Fullmäktige kan besluta att fråga ut kandidaterna i grupp om antalet
kandidater till posterna inom ett utskott är färre eller samma som antalet
poster. Fullmäktige beslutar då även om den maximala tiden för detta. Om
antalet kandidater till en post är samma som, eller färre än, antalet tillgängliga
poster så kan fullmäktige besluta att hoppa över punkt 5 och istället gå direkt

Bilaga 9a. Valberedningens protokoll
Bilaga 9b. Valberedningens nomineringar kommer som sen bilaga
Bilaga 9c. Motkandidaturer kommer som sen bilaga
Bilaga 9d. Meddelande
Bilaga 9e. Vakanta poster
För närvarande är följande poster vakanta:
Arbetsmarknadsansvarig, MF styrelse
Corpus Styrelseledamot (3s), MF
Administratörsnätverket
Brukargruppen för bibliotek och IKT (o)
Examinationskommittén PNM (2)
HMS-kommittén BMC (o + s)
HMS-kommittén CRC (o + s)
Huntingtoncentrum
Internationella kommittén PNR (Aud s)
Internationella kommittén PNR (Log o + Log s)
Ledamot CRC Husstyrelse
Ledningsgrupp klin PNL
Ledningsgrupp PNM (BiomedKand)
Ledningsgrupp PNM (BiomedMast)
Ledningsgrupp PNR (2 Log)
Ledningsgrupp PNR (Aud)
Ledningsgrupp preklin PNL
Lärarförslagsnämnden (s)
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Neuronanocenter
PNL-ledamot (2s)
PNM-ledamot (BiomedMast s)
PNM-ledamot (MPH o + MPH s)
PNR-ledamot (Aud o+ Aud s)
Studiesociala kommittén PNM (Biomed)
Studiesociala kommittén PNM (MPH)
Studiesociala kommittén PNR (Aud)
Studiesociala kommittén PNR (Log)
Styrelsen för Experimentell Medicinsk Vetenskap (EMV) (o + s)
Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund (IKVL) (o + s)
Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö (IKVM) (o + s)
Styrelsen för Institutionen för labmedicin Lund (ILL) (o + s)
Styrelsen för Institutionen för Translationell medicin ITM (Malmö) (o + s)
MPHUR-ordförande
CLU-ordförande (2)
Corfotograf, IT- och mediautskottet
Husförman, Malmö Locus Utskottet
Högtidsmarskalk LogAud
JämU-ordförande
Körledare Ultraljud (2)
Malmömästare, Malmö Locus Utskottet
Malmömästare, Malmö Locus Utskottet
Redaktör Sonden (2)
Tandemgeneral
Övermarskalk
FuM-sekreterare (s)
Huvudskyddsombud
Seniorskollegieledamot (2)
LUS valberedning (s), tillsätts av Corpus Medicum
Fakultetens valberedning (s), tillsätts av Corpus Medicum

Fullmäktige föreslås besluta
att återremittera alla poster som inte tillsattes på dagens möte till
valberedningen.

Diskussion:
10. Novischutvärdering HT19
Föredragande: Socialt ansvarig Alexander
Novischperioden HT19 är nu över, och såväl novischer som faddrar och
befäl har nu fått chans att utvärdera den. Se bilaga 10.

11. Arbetsgrupp för för- och nackdelar med en eventuell
sammanslagning av kårsektionerna i Corpus Medicum
Föredragande: Ordförande Ebba
I styrelsens konkretiserade verksamhetsplan står det att vi ska “uppmana
fullmäktige att tillsätta en arbetsgrupp för att påbörja arbetet att utreda föroch nackdelar gällande en eventuell sammanslagning av kårsektionerna i
Corpus Medicum”. Eftersom Forum Medicum närmar sig och vi därmed
snart kommer att ha en gemensam expedition med de andra sektionerna
tycker vi att det är dags att vi börjar ta i denna diskussion. Hur vill FUM göra
med detta uppdrag?
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