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Rapporter:
Bilaga 1. Meddelanden
Inga meddelanden.

Bilaga 2. Presidierapport
Ordförande Ebba Wallström
Hej underbara FUM!
Det är ungefär en månad sen vi sågs sist så mycket har hänt.
På fakulteten rullar arbetet på. De vanliga mötena som GUN,
utbildningsdimensioneringsgruppen och kvalitetsutskottet avlöser varandra.
Dagen innan och samma dag som FUM kommer vi ha interna
kvalitetsdialoger med programnämnderna på fakulteten vilket ska bli väldigt
spännande. Förhoppningsvis kan jag rapportera mer om hur det gick på
FUM. På GUN har vi nu fått upp ett äskandeförslag med fakulteten som
Thomas Hellmark (PN-ordförande för PNM) i samråd med oss har skrivit.
Detta samverkansavtal är programnämnderna väldigt förtjusta i vilket vi också
är. Ella skriver lite mer utförligt om detta. Planen är att det ska tas belslut om
detta samverkansavtal om två veckor och avtalet planeras att gälla hela 2020
och 2021.
Jag har även varit på ALF-ledningsgrupp (ALF är ett avtal mellan bl.a.
läkarprogrammet och Region Skåne). Där diskuteras det att man eventuellt
kommer att kunna begära ut belastningsregister för studenter på M-fak som
ska ut på VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Detta undersöks just nu bara
och vi vet inte riktigt var detta kommer att landa.
I MF är det full rulle. Novischperioden är nu avklarad utan några större
katastrofer (vad vi vet) och utvärderingen är igång. Dock kontakta Lunds
Nations kurator mig för möte angående vår nationssittning under

novischperioden (tidigare kallad “fulsittning”). Vi hade ett väldigt bra samtal
om alkoholkulturen på detta evenemang och hur vi ska arbeta för att minska
den hetsiga stämning liksom den osunda alkoholkulturen. Lunds var för
kännedom väldigt nöjda med våra novischgeneraler på evenemanget vilket
känns skönt.
Revideringen av vårt åsiktsprogram är också i full gång. En enkät har
skickats ut till våra medlemmar, både på mejl och på facebook, och svar trillar
in vilket känns väldigt bra.
Corpus Laborans hände den 13/2 och vår uppfattning är att det gick väldigt
bra. En eloge borde ges till VÅVS som drog ihop denna dag.
Jag och Ella har haft möte med seniorskollegiet och diskuterat Corpus
Medicum liksom vår fond med donerade medel i sig. Vi har också haft möte
med hela BUR och rett ut lite missförstånd som uppkommit under året och
det tyckte jag gick väldigt bra. BUR kom med förslaget att vi presidialer
kanske ska ha möten med U-råden i början av året så att man får ett ansikte
på varandra för att underlätta kommunikationen. Detta är något som
definitivt är värt att tänka på.
Vi höll också i ÖL-dagen (med bra uppslutning!!) som efterföljdes av en
sittning av MIFFOS.
Sist men inte minst när det kommer till MF har examensceremonin löst sig
för läkarstudenterna nu i vår. Det blev fel med lokaler men nu har vi äntligen
lyckats hyra Allhelgonakyrkan fast lite senare på eftermiddagen så det känns
väldigt bra.
På LUS har jag varit på universitets årshögtid med efterföljande middag. OK
rullar också på som vanligt. Jag har också varit på presentationen av de första
preliminära resultaten från TellUs som visade att lite mer än en fjärdedel av de
kvinnliga studenterna och lite mer än en tiondel av de manliga uppgivit att de
utsatts för sexuella trakasserier på Lunds universitet i samband med sina
studier eller i studentlivet. Dessa resultat är som sagt preliminära men vi ser
ändå en trend.
Glöm inte heller att alla styrelsens poster är utlysta (liksom min post som
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såklart är den allra bästa posten) och även novischgeneralernas poster. Peppa
era vänner att söka eller sök själva!

Vi har också genomfört Corpus Laborans, som enligt utskottets budget och
beräkningar i år kommer att gå enligt budget, och antagligen lite över. Vi hade
också samma dag besök av Hedvig!

Krames!
Vice ordförande Ella Nygren
Hallå alla FUMisar!
Arbetet med den nya överenskommelsen gällande äskan har fortsatt. Jag och
Ebba hade tillsammans med Jesper och Jonathan från SSGI och VÅVS haft
ett möte med Thomas Hellmark från GUN och diskuterade utformningen.
Det finns nu ett godkänt förslag som vi alla är nöjda med som har
presenterats för GUN. Detta innebär att vi kommer att få mer pengar från
PNR framförallt så Logoped- och Audionomprogrammen får mer pengar till
sina examensceremonier framförallt, men också för novischperioden. Vi blir
också friare i hur vi vill spendera pengarna, så länge de såklart är enligt ett
antal principer som specificeras i överenskommelsen. Vi slipper också
förhoppningsvis kvittoredovisningen.
Jag har också bokat in möten med ett par av våra utskott. Framförallt de
utskotten som stack ut negativt i min ekonomiska halvårsrapport för att
tillsammans diskutera trenden jag såg för att kunna bryta den.

Jag och Ebba har haft möte med seniorskollegiet och diskuterat vår fond med
donerade medel samt Corpus Medicum. Efter detta möte har jag varit i
kontakt med vår revisor och Länsstyrelsen för att samla in lite info om vad vi
har för juridiska skyldigheter gentemot de som donerat pengarna. Tanken är
att jag också ska kontakta juridiska avdelningen på universitetet för att få ännu
mer vägledning i frågan.
Har tillsammans med ordförande haft möte tillsammans med BUR där vi
diskuterade ett par frågor som BUR hade lyft på senaste USU. Mötet gick bra,
och vi kunde reda ut en del missförstånd som hade uppstått MF och BUR
emellan.
Sist men inte minst har jag färdigställt ett preliminärt utkast för
Verksamhetsbudget 20/21. Min tanke är att innan ni får ta del av den så ska
den gå en vända via verksamhetsrevisorerna. Jag inväntar också bokslut för
18/19 för att få jämförelse mellan vårt senaste resultat och min budget.

Bilaga 3. Ekonomisk rapport
Föredragande: Vice ordförande Ella

Vidare har jag också fortsatt arbetet med Toddydagen, bl.a. genom att
färdigställa budgeten och ansökt om tillstånd inför Toddyfesten, vi har fått
serveringstillståndet och danstillståndet är på remiss.

Som bilaga finns ett utdrag för februari från Visma Ekonomiöversikt. Som ni
kan se går det fortfarande bra för föreningen. Vidare kan jag också se en
försiktigt positiv trend för framförallt brunchen vilket är kul! Se bilaga 3a.

Varit på AFÖS där det vi fick lite info gällande renoveringen av Borgen och
från AF Bostäder, samt ett möte med TRF.

För novischperioden har vi ännu inte fått fakultetsstödet som ansökts om och
beviljats, så redovisning av resultatet dröjer. För Partus inväntar jag ett par
kvitton, så redovisning även där dröjer.
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Examensfesten HT19
Bifogat finns resultaträkning för Examensfesten HT19 som i år gick ca 26 400
kr plus. Detta är lite under verksamhetsbudget på 33 250 kr. Sexmästarna
jobbade hårt på att hålla nere kostnader, och resultatet beror istället på ett för
lågt antal sålda biljetter. Detta får vi ta med oss i budgetering och
marknadsföring av nästa examensfest. Se bilaga 3b.
Corpus Laborans
Bifogat finns resultaträkning för Corpus Laborans som i år gick ca 13 400 kr
plus. Av detta får MF ca 7875 kr, vilket är ca 2000 över verksamhetsbudget (5
700 kr)! Se bilaga 3c.
Sångboken
Bifogat finns resultaträkning för sångboken som nu gick 2500 kr plus, vilket
är något under verksamhetsbudget på 4 500 kr plus. Budgeten låg på 6 500 kr
plus, och kostnaderna var 3000 under budget, vilker gör att novischeriet har
hållit sig till budgeten som finns. Problemet är att budgeten är beroende på
antalet gäster, vilken var ca 15 mindre än vad som räknats för. Därav
skillnaden, detta är en tanke ska jag lämna vidare till min efterträdare. Se
bilaga 3d.

Bilaga 4. Styrelserapport
Utbildningsansvarig Kristina Bergsten
Kära fullmäktige, sedan förra mötet har jag gjort följande:
❏ Har varit på CM-STYM.
❏ Har haft kontinuerlig kontakt med SiF gällande kommande
utvärdering av utskottet och löpande gett feedback under
skrivprocessens gång.
❏ Har haft möte med MPH-Urs nya styrelse och i samband med detta
hållit i kursombudsutbildningen.

❏ Har haft möte med Mäster för att sätta datum och planera mer
utförligt inför Mästerföreläsningen.
❏ Har haft kontakt med IT-förmannen angående affischer för
marknadsföring av Mästerföreläsnignen.
❏ Har tillsammans med ordförande ordnat lokal inför
Mästerföreläsningen.
❏ Har tillsammans med studenthälsoansvarig bestämt ett preliminärt
datum för USU3 och skickat iväg en bokningsförfrågan till
husförmannen på Locus Medicus Lundensis.
❏ Har hittills haft två möten för revidering av Åsiktsprogrammet.
❏ Har skickat dokumentet “Instruktioner för utlysning och Utdelning
av Magnus Blix” till nomineringskommittens kontaktperson för
feedback.
❏ Har tillsammans med UR-ordförande börjat boka in tider för
kusombudsutbildningen.
❏ Har förberett protokoll och varit sekreterare på STYM11 och
STYM12.
Socialt ansvarig Alexander Andersson
Hej FUM!
Sedan förra FUM har jag:
❏ Samlat in och sammanställt ansökningar till Stig Radners
Resestipendium, tagit upp dem i styrelsen och beslutat om vilka som
ska föreslås som mottagare till Läkaresällskapet i Lund
❏ Samlat in och sammanställt nomineringar till MF Superior, tagit upp
dem med styrelsen samt beslutat vilken vi lägger fram som kandidat
till stiftelsen Locus Medicus Lundensis
❏ Samlat in svar på novischutvärderingen
❏ Haft möte med eventuella sökanden till min styrelsepost för
nästkommande verksamhetsår
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❏ Deltagit på ÖL-Dagen
Kommunikationsansvarig: Erik Bolkéus
❏ Haft möte med valberedningens ordförande samt socialt ansvarig för
att planera utlysningsperioden rörande poster samt stipendier
❏ Deltagit på ÖL-dagen och hållit kort genomgång av MF:s riktlinjer
för riktlinjer av användning av sociala medier i egenskap av
MF-representant
❏ Skickat ut kommentarsformulär angående revidering av
åsiktsprogrammet
❏ Marknadsfört profilprodukterna som just nu säljs
❏ Fortsatt marknadsföring av Hedvig-samarbetet på sociala medier och
satt upp affischer
❏ Varit på möte med Toddydagsutskottet och Toddy-toppen
❏ Varit Toddydagsutskottet behjälpliga med massutskick av anmodan
till MF:s medlemmar
Studenthälsoansvarig: Emma Passad
❏ Har varit på möte med LSK.
❏ Har haft möte med JämU och arbetet med utvärderingen.
❏ Har skickat ut inbjudan till SSO-utbildningarna.
❏ Har varit på psykosocial skyddsrond med PNR.
❏ Har representerat MF på SAMs jubileumsbal.
❏ Har tillsammans med utbildningsansvarig bestämt ett preliminärt
datum för USU3

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 vi haft ett STYM i skrivande stund. Där pratade vi om
omorganisationsförlag i CM, utvärderade forumkonstellationerna och Ella
presenterade sitt förslag på ekonomihantering i CM. Imorgon (i skrivande
stund) Ska vi också ha STYM där vi bl.a ska diskutera och utvärdera Corpus
Laborans.

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.
Utlysningsperioden för LUS-presidium är färdigt och det finns folk som är
intresserade av posterna. Valet sker den 19/3 vilket är väldigt spännande. Nu
är även LUS studentrepresentantsposter utlysta så är ni sugen på någon av
dem så är det bara att söka!
I OK har utredningen av Studenthälsans uppdrag varit på remiss, och vi
studenter är nöjda. Vi har även hoppat på ett projekt från WHO med en
enkät som utreder psykisk ohälsa. Denna enkät är något lik
studentbarometern, men ska fokusera mer på livet som student just här i
Lund också. Studenternas inlaga som ska skickas in till UKÄ
(Universitetskanslersämbetet) är också på gång.
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Bilaga 7. Rapport studentlund
Föredragande: Vice ordförande Ella
På grund av väldigt mycket möten de senaste veckorna har jag inte gått på
några studentlundsmöten, utan hängt med när protokoll skickats ut, samt att
jag sett till att gå på SAK. Just nu arbetas det mycket med jubileet,
jubileumskommitténs förutsättningar och budget. Som ni kanske såg så
lanserades det första evenemanget undet jubileet i början på denna veckan.

Beslut:
8. Motion: Stadgeinstruktionsrevidering
Fö redragande: Ordförande Ebba
Valberedningens ordförande har inkommit med ett förslag på revidering av
stadgeinstruktioner för bl.a. samtliga utskottsordföranden. Syftet med denna
revidering är att få en mer kontinuerlig uppdatering av utskottens
postbeskrivningar och lättare kunna hålla vår hemsida uppdaterad. Styrelsen
diskuterade dessa och tyckte att det var ett bra förslag för att se till att
hemsidan hålls uppdaterad med relevant information. Se bilaga 8a.

Fullmäktige föreslås besluta
att lägga ner det tillfälliga utskottet JämU, samt att ålägga nästa års styrelse att
utvärdera hur MF ska arbete med jämställdhetsfrågor framöver.

10. Proposition: Utvärdering SiF
Föredragande: Ordförande Ebba

Det tillfälliga utskottet Studenter i Forskning har utvärderats. Styrelsen har
diskuterat och finner att utskottet bör förbli tillfälligt i ett verksamhetsår till för
att se om utskottet kan finnas kvar och fungera när det är andra förmän än de
som skapat utskottet som tar över. Utvärderingen ses i bilaga 10a.
Fullmäktige föreslås besluta
att ha kvar SiF som ett tillfälligt utskott verksamhetsåret 2020/21, samt att ålägga
nästa års styrelse att utvärdera om utskottet ska bli permanent eller avvecklas.

11. Proposition: Ekonomihantering Corpus Medicum
Föredragande: Vice ordförande Ella

Fullmäktige föreslås besluta
att godkänna de nya stadgeinstruktionerna enligt bilaga 8a.

Jag har skrivit ihop ett dokument om hur vi bör sköta ekonomin inom och
mellan sektionerna i Corpus Medicum. Detta dokument har gått igenom
CM-STYM också. Se bilaga 11a.

9. Proposition: Utvärdering JämU

Fullmäktige föreslås besluta
att godkänna ekonomihanteringen för Corpus Medicum enligt bilaga 11a.

Föredragande: Ordförande Ebba
Utvärderingen av JämU är klar och vi behöver ta ett beslut huruvida JämU
ska vara ett permanent utskott eller ej. Styrelsen har diskuterat detta och
kommit fram till att utskottet inte fungerar i den form som utskottet har just
nu. Utvärderingen ses i bilaga 9a.

12. Proposition: Medlemsavgift 20/21
Föredragande: Vice ordförande Ella

Presidiet har diskuterat medlemsavgifter med Corpus Medicum och kommit
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fram till att vi inte vill höja vår medlemsavgift till 100 kr som de andra
sektionerna har. Styrelsen är också eniga i detta beslut.
Fullmäktige föreslås besluta
att fastställa medlemsavgiften i Medicinska Föreningen Lund-Malmö till 80 kr
för verksamhetsår 20/21.

13. Proposition: Riktlinjer för Årets Mäster
Föredragande: Utbildningsansvarig Kristina

Under föregående år har det ibland uppstått lite oklarheter gällande
utdelningen av Årets Mäster. Särskilt vid förra valet hade fullmäktige
svårigheter och en kortare principdiskussion om motiveringarnas längd, samt
om det ska finns undantag från regeln att beslutet endast får baseras på
inkomna nomineringar uppstod. För att underlätta inför framtida utlysningar
och val har jag sett över dokumentet och bl.a. lagt till förklarande stycken,
samt ändrat lite små detaljer här och var. Se bilaga 13a.
Fullmäktige föreslås besluta
att godkänna de nya riktlinjerna för Årets Mäster.

Diskussion:
14. Biomedicin internationellt
Föredragande: Ordförande Ebba
Biomedicin blir till hösten 2020 internationellt. Det börjar därmed bli skarpt
läge för att det finns bra information på engelska på bl.a. våra sociala medier.
Hur ser vi till att inkludera de nya studenterna på bästa sätt? Hur främjar vi
studentinflytande? En första diskussion.
7

