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Rapporter:
Bilaga 1. Meddelanden
Styrelsen har beslutat att tillförordna Luukas Lilover till suppleant i
fullmäktige 19/20 i enlighet med Valnämndens reservlista.
Styrelsen har beslutat att retroaktivt välja Jasmine Hepburn till representant i
Studiesociala Kommittéen PNM (MPH).
Styrelsen har beslutat att godkänna LMM-avtalet.
Julia Rehn har valt att avsäga sig sin post som Brunchmästare 19/20.

Bilaga 2. Presidierapport
Ordförande Ebba Wallström
Hej bästa FUM!
Dags för sista FUM för terminen och det känns konstigt att vi plötsligt snart
har kommit halvvägs? Hur kan tiden gå så fort?
Som vanligt går jag på OK-möten varje fredag morgon (se under
LUS-rapporten). Vi hade även besök av ett gäng representanter från olika
kårer i Uppsala som nu håller på att diskutera huruvida de också ska ha något
som liknar LUS. Som ni vet sitter jag inte i tinget men har fått en rapport
från Jonathan som sitter där. Det som är mest intressant hittills är att de hade
en diskussion kring att LUS ska tillsätta en till heltidare (posten kommer
tillsvidare kallas ”generalsekreterare”). Anledningen till detta är för att minska
risken för överarbete och sjukskrivning hos LUS-presidialer. Värt att notera är
dock att detta skulle leda till att medlemsavgiften för kårerna kommer öka för
att kunna betala arvode till denna person.

Kårerna avslog detta förslag, men godkände att tillsätta någon sorts
projektgrupp för att undersöka situationen. Vill ni veta mer om vad som har
hänt i tinget får ni gärna komma och prata med mig!
På fakulteten har det också varit ganska lugnt. Jag har varit på MFS, MFL,
möte med PD-gruppen (programdirektörsgruppen) och möte med vårt
kvalitetsutskott. På MFL diskuterades Forum Medicum och det visade sig att
fakulteten och Akademiska Hus (de som ska bygga FM) inte är sams just nu.
Vi skulle haft ett avtal på plats förra veckan som dekanus inte skrev på på
grund av detta. Rektors ledningsgrupp kommer att ha möte med Akademiska
Hus då detta är inte första gången det blir såhär med dem. Vi får se vad som
kommer hända med FM…
Jag har också tillsammans med de andra språkrören haft möte med Nils
Danielsen ang riktlinjer kring kroppsundersökningar. Vi studenter har inte
varit nöjda med förslaget till GUN och har därför skjutit på det. Just nu är vi
överens om att vi inte är överens och vi ska ha fler möten i vår där vi också
ska ta in en extern part som har bättre koll på diskrimineringslagstiftningen
mm som kan vara med och hjälpa oss med formuleringarna.
I övrigt har vi haft möte på Fysiografen inför nästa års Sandblomdag, varit på
LMM-styrelsemöte, haft STYM och jag sitter i skrivande stund och samlar in
halvårsrapporter.
Nu vill jag bara säga heja er och tack för denna termin! <3
Kram!
Vice ordförande Ella Nygren
Hallå alla FUMisar!
Sedan förra FUM har jag fortsatt jobbat mycket med att samla in alla fakturor
från Corbalen, och har fått in en del, men väntar fortfarande på ett par.
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Äskan till PNL är även färdig och inskickad och idag 4/12 ska jag på möte
med PNL där beslut ska tas.
Inom MF har jag haft en del möten med förmännen. Jag har haft möte med
IDRU om eventuella deltagaravgifter inför i vår. Jag har även haft möte med
dom nya novischgeneralerna inför nästa novischperiod där vi bland annat
pratade om lite logistik men också om alkoholhantering. Vi har också haft
STYM8 där vi efter svar från Hugh godkände avtalet för AV-utrustningen på
LMM.
Äskansavtalet (en fast summa per student iställer för det som gäller nu) har
varit uppe I GUN, där dom valde att skjuta fram det så jag och Laila Persson
kan vara med på nästa möte. Som förberedelse för detta har jag och Laila haft
möte där vi pratade ihop oss.
Sen har jag också varit på stormöte med Studentlund, Möte med AFs
Stipendienämnd samt med Kungliga Fysiografiska sällskapet tillsammans med
Ebba, Jesper och Jonathan.

Bilaga 3. Ekonomisk rapport
Föredragande: Vice ordförande Ella
Hallå igen!
Som bilaga finns ett utdrag för november från Visma Ekonomiöversikt. Som
ni kan se går det fortfarande bra för föreningen. Se bilaga 3.
Angående Corbalen så får jag fortfarande inte tag i David på vaktbolaget för
att få tag i löneunderlag till vakterna. Andra utgifter som saknas är fakturan
för sångbladen och Studio AF. Resterande utgifter uppgår till 3 700 kr plus
vaktlöner på ca 25 000 kr. I en resultaträkning jag drog ut idag 4/12 så gör
Corbalen ett resultat på ca 90 000 kr plus.

Igår på LMM styrelsemöte uppkom också ett förslag från Nils-Otto Sjöberg
om ett form av samarbete med Regionen där vi får 25 000 kr/år för att de ska
kunna ha möten på Locus i Malmö. Vi ska diskutera detta med husförmännen
och se om det är genomförbart.

Bilaga 4. Styrelserapport
Utbildningsansvarig Kristina Bergsten
Kära fullmäktige,
sedan förra mötet har jag gjort följande:
★ Har gjort det sista med utdelningen av Magnus Blix prisfond, vilket
bland annat har inneburit kontaktande av vinnaren och övriga
sökande, samt framtagandet av ett diplom tillsammans med
IT-förmannen.
★ Har skrivit ett utkast av ”Instruktioner för utlysning och utdelning av
Magnus Blix”.
★ Har fortsatt att planera inför USU2, samt skrivit och skickat ut
dagordningen.
★ Har varit med i arbetsgruppen som ordnat en gemensam kick-off för
Corpus Medicums sektionsstyrelser.
★ Har haft fortsatt kontakt med fakultetens kvalitetssamordnare
gällande bl.a. rekrytering av studenter från MPH för gruppintervjuer.
Har i samband med detta spridit information via Facebook.
★ Har haft kontakt med MPHs ordförande gällande rekrytering av
studenter till intervjuer enligt ovan, samt kring val av nya
MPH-UR-ordförande och MPH-UR-styrelsen.
★ Har fortsatt haft avstämning med UR-ordföranden.
★ Har haft kontakt med den nyvalda MPH-UR-styrelsen och gett
utförlig information angående val av förtroendeposter och
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studentrepresentantuppdrag. Har i samband med detta även haft
kontakt med valberedningen.
★ Har svarat på frågor och funderingar via mail, exempelvis inför
USU2.
★ Har förberett protokoll och varit sekreterare på STYM7 och STYM8.
Socialt ansvarig Alexander Andersson
Hej igen FUM! Sedan sist har jag:
★ Gått på STYM 8 och justerat protokoll för STYM7
★ Varit på LiLs styrelsemöte
★ Haft möte med arbetsgrupp inför revidering av Novischperiodens
poster
★ Haft möten med utskott
Kommunikationsansvarig: Erik Bolkéus
★ Startat upp arbetet för Corfotograf Terese, däribland start av
redigering av corbalsbilder och hjälpt till med äskan för
kamerautrustning.
★ Uppdaterat några av novischeriets delar av hemsidan inför den
kommande novischperioden.
★ Haft möte med IT-ansvarig om planering inför kommande
utlysningsperiod av verksamhetsposterna.
★ Tittat på möjligheter att använda filmsekvenser från corbalsfilmerna
till studentlunds jubileumsfilm.
Studenthälsoansvarig: Emma Passad
★ Arbetat med en SSO-enkät
★ Varit med på STYM8
★ Svarat på mail

Bilaga 5. Rapport Corpus Medicum
Corpus Medicum är det samarbete mellan sektionerna MF, VÅVS och SSGI som
formellt utgör kår vid Medicinska fakulteten.
I Corpus har det inte hänt särskilt mycket sedan senast (se under
ordförandens rapport). Språkrören har dock haft ett CUR (Corpus
Utbildningsråd) tillsammans där vi diskuterade OK-handlingar och andra
svårigheter och utmaningar vi hade. Nästa CM-STYM kommer att hållas den
19/12 och då kommer vi bl.a att.diskutera framtida samarbeten mellan de
sociala utskotten i kåren

Bilaga 6. 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 har det inte hänt så mycket för min del. Jag har varit på OK där
vi bl.a. har tittat på LUS inlaga till utredningen av Studenthälsans uppdrag. Vi
har diskuterat Liberal arts (tänk ungefär att man tar ett år och läser blandade
kurser, tex filosofi, naturvetenskap, programmering etc som sedan ger dig ett
diploma) tillsammans med vår rektor och prorektor.
Kårer från Uppsala var med och fick ställa frågor om LUS.
Vi har också tittat på LUS ställningstagande mot SVS som inte är färdigt än.
Vi håller också på med konkretiseringen av LUS verksamhetsplan. I skrivande
stund har jag ett OK-möte på fredag. Där ska Rättighetslistan diskuteras. Jag
planerar att rapportera vad som sägs där på FUM.
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Bilaga 7. Rapport studentlund
Föredragande: Vice ordförande Ella
I Studentlund diskuteras nu framförallt Budget och Verksamhetsplan inför
2020. Det förs även diskussioner kring budgeten för jubileet som har varit
uppe en gång i Beredningsgruppen men skickades tillbaka till
jubileumskommittén för revidering.
Det diskuteras också kring ett eventuellt gemensamt anmälningssystem som
alla Studentlundsorganisationer hade kunnat få nyttja för sina evenemang.
Frågan togs upp av JFs vice ordförande som just nu använder en nyare
version av Anders anmälningssystem. Diskussionerna är fortfarande i
startfasen och organisationerna har skickat in en lista på krav på det
eventuella systemet för att se om det ens går att hitta en lösning som fungerar
för alla.

b) Kandidaten presenterar sig och svarar på fullmäktiges frågor.
Detta får ta högst 10 minuter per kandidat.
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
till val.

Beslut:

Fullmäktige föreslås besluta
att fastslå ovanstående mötesordning för valärenden vid fullmäktige 4.

Bilaga 8. Mötesordning

Bilaga 9. Valärenden

Följande mötesordning föreslås.
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..

Bilaga 9a. Valberedningens protokoll
Bilaga 9b. Valberedningens nomineringar kommer som sen bilaga
Bilaga 9c. Motkandidaturer kommer som sen bilaga
Bilaga 9d. 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)
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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)
Lärarförslagsnämnden (s)
Neuronanocenter
PNL-ledamot (2s)
PNM-ledamot (BiomedMast s)
PNM-ledamot ( MPH s)
PNR-ledamot (Aud o+ Aud s)
Studiesociala kommittén PNM (Biomed)
Studiesociala kommittén PNR (Aud)
Studiesociala kommittén PNR (Log)
Styrelsen för Experimentell Medicinsk Vetenskap (EMV) (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)
Brunchmästare (1)
CLU-ordförande (2)
Corfotograf, IT- och mediautskottet
Högtidsmarskalk LogAud
JämU-ordförande
Körledare Ultraljud (2)
Malmömästare, Malmö Locus Utskottet (2)
Husförman, Malmö Locus Utskottet
Redaktör Sonden (2)

Övermarskalk
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.

10. Proposition: Datum för fullmäktiges sammanträden våren
2020
Föredragande: Ordförande Ebba
Det är dags att spika datum för FUM i vår. Styrelsen har kommit med förslag:
FUM7: 3/3 kl 17.00
FUM8: 24/3 kl 17.00
FUM9: 21/4 kl 17.00
FUM10: 26/5 kl 17.00
Fullmäktige föreslås besluta
att godkänna ovanstående datum för fullmäktiges möten under vårterminen

Diskussion:
11. Hälsningsgillet
Föredragande: Ordförande Ebba
Vid förra Hälsningsgillet diskuterade presidiet huruvida det verkligen var lönt
att MF/Corpus stod där. Detta handlar främst om att vi känner att vi inte
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behöver rekrytera nya medlemmar då utan de flesta som börjar på något av
våra program går med i MF. Hälsningsgillet finns ju främst till för att visa upp
vilken verksamhet man har.
Vad känner FUM? Presidiet tycker inte att det är värt det att medverka på
hälsningsgillet.
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