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Diskussion__________________________________________________

ineffektiva möten på zoom vilket är tråkigt. Saker som diskuteras och lyfts har
varit tex SVS-ställningstagande, språkdiskussioner om hur man ska inkludera
de internationella studenterna bättre i LUS, en mängd olika remisser samt
verksamhetsplanen för 20/21.
Jag hade satsat på att jag skulle vara mer aktiv på LUS nu på våren men en hel
del av förmötena jag planerat att närvara på krockar ofta med FUM eller
STYM vilket är tråkigt.

28. Nya förmannamedaljer
Tillslut_____________________________________________________
29. Övrigt
30. TFMA

Efter den temporära avstanningen på fakulteten som följd av corona har
möten börjat avlösa varandra igen. Det har varit fakultetsledning där vi bl.a.
diskuterade igenom avtalet för Forum Medicum. Det har varit QPS-styrgrupp
(mycket frågor här som inte direkt rör oss studenter), möte med
utbildningdimensioneringsgruppen liksom med vårt kvalitetsutskott. På det
senare mötet diskuterades vilka områden vi behöver satsa på för att höja
kvaliteten på våra utbildningar. En av dessa var just att öka
studentengagemanget på fakulteten liksom i just kvalitetsarbetet vilket jag är
väldigt nöjd med att vi fick med och att det uppmärksammades.
Det har även varit GUN, både sammanträde och beredningsmöte. På senaste
beredningsmötet diskuterades bl.a. att vi ska tillsätta en ny arbetsgrupp när det
kommer till riktlinjer vid kroppsundersökningar. Vi vill även kika på hur vi
sköter kursvärderingarna och om vi ska göra en förändring för att engagera
studenterna mer.
EUGLOH (European University Alliance for GLObal Health) diskuterades
också och vi fick mycket information vad som händer. Tex finns det mycket
som vi studenter kan ta del av, exempelvis hände detta: “Online Discussion
on Students’ Experience in the COVID-19 Pandemic” tidigare i maj vilket
enligt mig är spännande. Läs mer här om ni är intresserade:

Rapporter:
Bilaga 1. Meddelanden
Alice Nikolic Kajrup har valt att avsäga sig sin post som ärtmästare för
kalenderåret 2020.
Presidiet har tagit ett presidiebeslut om att ställa in examensceremonierna
VT20.

Bilaga 2. Presidierapport
Ordförande Ebba Wallström
Hej underbara FUM!
Detta är min sista rapport till er och jag måste erkänna att det känns lite
vemodigt.
Som vanligt är det ju covid-19-tider och mitt jobb påverkas till stor del av det.
Som exempel så sitter jag i snitt i 5 coronamöten i veckan med både LUS och
fakulteten. Det är förståeligt då det är mycket som ska diskuteras men
samtidigt kan man bli lite matt.

https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/internationella-moj
ligheter-och-samarbeten/internationella-samarbeten/europa/eugloh-europea
n-university-alliance-for-global-health

På LUS går jag som vanligt på OK. Det blir enligt min mening ganska

Sist men inte minst håller man på att skapa flera olika kurser och
tematerminer inför hösten. Medicinska Fakulteten är med på en del där man
2

skapat några kurser i bl.a. vårdvetenskap, men även Health Promotion och
Global health. Till hösten 2021 tror man även att ett basår i vårdvetenskap
ska kunna införas-

Jag och Ebba har också haft ett möte med sittande och nya socialt ansvarig,
sant avgående, sittande och nyvalda novischgeneraler för att prata om
novischperioden i höst. Vad vi kom fram till är att vi fram tills beslut gällande
undervisningen i höst kommer så fortgår planeringen. Avtalen för nationer
ska dock anpassas så vi kan avboka om ifall det kan komma att behövas. I det
fall att undervisningen även i höst sker på distans så kommer vi ha en
novischperiod senare under terminen. Eftersom de nya studenterna samt
faddrar och befäl så är mitt i en termin kommer novischperioden i detta fall
vara lite mindre intensiv och anpassning till studenternas schema ska göras i
så stor utsträckning som möjligt.

Som ni vet har vi klubbat Forum Medicum och det har börjat byggas. Jag har
också blivit inkopplad i en arbetsgrupp som arbetar med “Breddad
rekrytering” vilket är spännande. Sist men inte minst har valberedningen på
fakulteten kommit igång och vi ska välja en ny fakultetsstyrelse liksom ny
dekan och prodekan. Det är mycket som ska göras på kort tid men det är
spännande.
På MF är läget ganska lugnt. Verksamheten rullar på och det går generellt sätt
bra för oss. Lundagård har varit i kontakt med mig och en tidning kommer
komma i tryck snart. Det hela verkar vara baserat på ett missförstånd och
misskommunikation men vi får se vad som dyker upp.
Jag och Emily har börjat med överlämning lite grann och Emily har fått sitta
med på lite möten och fått hälsa på fakulteten.

Vidare har jag haft ett möte med Husförmännen för Locus i Malmö. Det
uppstod en del problem kring avbokningarna och avbokningsavgift som vi
kunde diskutera om. Hur det har gått för dom återkommer jag med på mötet
eftersom de inte än hunnit återkoppla till mig.
Jag har också ordentligt gått igenom den klubbade överenskommelsen
gällande äskan

Sist så vill jag tacka er för ett helt fantastiskt, om än märkligt, år i MF. Det har
varit en ära att få vara ordförande för denna underbara förening och jag är
tacksam och glad för allt jag har fått vara med om i år och för allt vi har
åstadkommit. Tack <3

Förutom mitt eget arbete har jag hjälpt Ebba och Jonathan med kårens enkät
gällande distansundervisning. Varit på LUS Ting och valt nya
studentrepresentanter. Jag har också lämnat ut profilprodukter som efter
många om och men tog sig till kontoret.

Vice ordförande Ella Nygren
Hallå alla FUMisar!

Jag har också påbörjat planeringen kring min del av bokslutet samt börjat
skriva min verksamhetsberättelse och testamente. Till sist så har jag också
tagit in nya offerter på förmannamedaljer för att diskuteras med Fullmäktige.

Då var det dags för min sista rapport (tänk vad sjukt). Sedan förra mötet så
har jag framförallt arbetat med att slutföra återbetalningarna till Toddy. I
början på maj fick vi slutgiltiga besked på att vi inte skulle komma att
debiteras för lokalhyran, till följd av detta kunde jag också utföra ytterligare en
runda med återbetalningar. Och därmed var det stora arbetet med Toddy
färdigt. Just nu har vi ett gäng tidningar kvar, där planen är att vi ska sälja
dessa under Toddys återuppsättning i Lund i oktober/november.
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Bilaga 3. Ekonomisk rapport

uteblivna försäljningen per se en förlorad inkomst eftersom tanken är att vi
kommer att sälja tidningarna vid återuppsättningen i höst.

Föredragande: Vice ordförande Ella
Se Bilaga 3a. Resultatrapport 200519. Det går fortfarande bra för Föreningen
trots omständigheterna. I april gjorde vi ett väntat mindre minusresultat som
en följd av Toddy, mer om detta längre ned. Som det ser ut nu har vi ett par
stora intäkter och utgifter kvar för året.

Bilaga 4. Styrelserapport
Utbildningsansvarig Kristina Bergsten

Intäkter
-

❏ Har fortsatt ta emot och sammanställa inkomna ansökningar till
Magnus Blix.
❏ Har påmint UR-ordförandena om pågående utlysningsperioder.
❏ Har utlyst årets kursombud och sammanställt inkomna nomineringar.
❏ Har delat inlägg angående Mäster 2020 i olika program-grupper på
Facebook.
❏ Har skrivit en text angående Mäster 2020 till
kommunikationsansvariges mailutskick.
❏ Har sammanställt alla inkomna nomineringar till Mäster 2020 inför
presentation för styrelsen och fullmäktige.
❏ Har fortsatt planera inför ett digitalt USU-möte med fokus på
överlämning och studentrepresentantutbildningen.
❏ Har skrivit och skickat ut kallelse till USU4 och även kontaktat
ordförande för kontaktuppgifter till nyvalda studentrepresentanter.
❏ Har bjudit in blivande ordförande till USU.
❏ Har börjat skriva min verksamhetsberättelse.
❏ Har varit på extrainsatt CM-STYM.
❏ Har förberett protokoll och varit sekreterare på STYM 16 och 17.

SESUS på ca 60 000 kr varav hälften tillfaller mitt år
Hyresintäkter från LMM för en kurs man haft i huset under våren, ca
25 000 kr

Kostnader
-

Presidielöner (inräknat skatter och avgifter) - ca 84 000 kr
Tillståndet - 10 000 kr. Varav 5 000 kr faller på mitt år

Utöver detta har vi i styrelsen valt att ställa in examensfesten i höst vilket
betyder förlorade intäkter enligt budget på 39 900 kr. Trots detta så har det
under året gått så pass bra att jag i dagsläget inte ser någon anledning till att
tro att vi inte kommer nå upp till och över resultatet fastställt i
verksamhetsbudget.
Toddy
Se Bilaga 3b. Resultatsammanställning DTM 2020. Vanligtvis brukar
Toddyfesten (isolerat) gå med ett relativt stort minusresultat som ni kan se
under fliken “Budget” i sammanställningen som bladet täcker upp för.
Men detta blev tyvärr inte ett vanligt år. Istället fick vi ställa in och återbetala
gästerna, som fick tillbaks hela betalningen förutom 110 kr som användes till
att betala fakturor. Hade man beställt medalj så fick man inte tillbaka pengar
för detta, utan får istället komma och hämta den. Gällande intäkterna för
bladet så fick vi ställa in försäljningen av bladet, och beslutade oss på grund
av detta att ge annonsörerna 15 % rabatt på annonsen. Dock är inte den
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Bilaga 5. Rapport Corpus Medicum

Socialt ansvarig Alexander Andersson

Corpus Medicum är det samarbete mellan sektionerna MF, VÅVS och SSGI som
formellt utgör kår vid Medicinska fakulteten.

Hej FUM! Sedan senast har jag:
❏ Haft möte med generalerna från förra novischperioden och blivande
socialt ansvarig för att gå genom utvärderingen
❏ Haft möte med de nya generalerna och blivande socialt ansvarig Peo
om den kommande novischperioden
❏ Varit på STYM 16 &amp; 17
Tack för mig!

Sen vi sågs senast så har vi inte haft några ordentliga CM-STYM. Vi hade en
extrainkallat möte för att välja representanter till Studentlund, där VÅVS nya
ordförande Vanja blev vald till ordinarie och Emily till suppleant. Vår
förhoppning är att när det kommer en vice till MF så kommer de kunna flytta
runt lite mer bland posterna. VÅVS har alltså fått en ny ordförande och en av
två viceposter är fylld. SSGI saknar i skrivande stund en ordförande inför
nästa verksamhetsår, men de har en kandidat till deras nästa möte så vi
kommer förhoppningsvis ha tre språkrör till sist.
Vi har även gemensamt skickat ut en enkät för att ta reda på hur våra
studenter upplever distansundervisningen.

Kommunikationsansvarig: Erik Bolkéus
❏ Gett nya styrelseledamöter inblick i arbetet och diskuterat
postbeskrivningar med kandidater
❏ Skrivit infomail och skickat till medlemmar, således fullföljt
Ambio-kontraktet för verksamhetsåret
❏ Varit presidiet behjälplig i mediafråga rörande Lundagård
❏ Påbörjat testamente inför kommande överlämning
❏ Sett över resultat från Hedvig-samarbete och i samråd med Vice tagit
fram hur ett eventuellt fortsatt samarbete kan se ut

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 har vi valt en mängd nya poster. Vi har börjat att ha “coronamöten”
två gånger i veckan med OK och HSSO:erna där vi hittills har diskuterat hur
man bör hantera LUs lokaler nu i covid-19-tider. I OK börjar vi runda av året
med att titta på verksamhetsplanen för LUS. Vi har också diskuterat hur vi
ska kunna förenkla för intrenationella studenter att medverka som
studentrepresentanter inom LUS. SVS-ställningstagandet är också på g men
det går väldigt långsamt.

Studenthälsoansvarig: Emma Passad
❏ varit på möte med BMC husstyrelse
❏ varit på intervju med NJOL gällande utveckling av arbete mot
diskriminering
❏ har varit på FUM
❏ har pratat med min efterträdare och bokat in ett datum för
överlämning
❏ har haft möte med LSK. Ska där ingå i en arbetsgrupp som ska arbeta
med ett projekt mot hot och våld.
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Bilaga 7. Rapport studentlund

(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.

Föredragande: Vice ordförande Ella
Jag har inte prioriterat att gå på Studentlundsmötena nu under Corona, men
har följt arbetet med hjälp av handlingar och protokoll. Det som pågår just nu
är diskussioner kring avtal gällande Studentlunds nya hemsida samt
konsekvensanalyser kring Studentlunds övergripande budget och
jubileumsbudgeten.

Fullmäktige föreslås besluta
att fastslå ovanstående mötesordning för valärenden vid fullmäktige 8.

Beslut:

Bilaga 9. Valärenden

Bilaga 9a. Valberedningens protokoll
Bilaga 9b. Valberedningens nomineringar kommer som sen bilaga
Bilaga 9c. Motkandidaturer kommer som sen bilaga

Bilaga 8. Mötesordning
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..
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

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)
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)
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10. Årsredovisning 2018/2019

Ledningsgrupp PNR (2 Log)
Ledningsgrupp PNR (Aud)
Lärarförslagsnämnden (s)
Neuronanocenter
PNL-ledamot (1s)
PNM-ledamot (BiomedMast s)
PNM-ledamot ( MPH s)
PNR-ledamot (Aud o+ Aud s)
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)
CLU-ordförande (2)
JämU-ordförande
Körledare Ultraljud (2)
Malmömästare, Malmö Locus Utskottet (2)
Redaktör Sonden (2)
Övermarskalk
Ärtmästare
Seniorskollegieledamot (2)
LUS valberedning (s), tillsätts av Corpus Medicum
Fakultetens valberedning (s), tillsätts av Corpus Medicum

Föredragande: Ordförande Ebba/Presidium emeritii
Årsredovisningen för 18/19 är nu klar och styrelsen har tittat på den och fått
en chans att ställa frågor till presidium emeritii.
Se bilagor nedan:
Bilaga 10a. Årsredovisning MF 18/19
Bilaga 10b. Verksamhetsberättelse MF 17/18
Bilaga 10c. Medicinska Föreningen revision 17/18
Ytterligare underlag (se nedan) finns i dessa mappar:
FUM MF bokslutsinfo & ekonomi 18/19
https://drive.google.com/drive/folders/1sJA89F5aBfb7FRkEPD_Tfh_
1kv0wyG6F?usp=sharing
Fullmäktige föreslås besluta
att godkänna verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2018/2019
att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2018/2019
att i ny räkning överföra 106 095 kr till nästkommande verksamhetsår
att godkänna revisionsberättelsen från auktoriserad revisor för
verksamhetsåret 2018/2019
att godkänna revisionsberättelsen från verksamhetsrevisorerna för
verksamhetsåret 2018/2019

Fullmäktige föreslås besluta
att återremittera alla poster som inte tillsattes på dagens möte till
valberedningen.
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11. Ansvarsfrihet MF 2018/2019

13. Proposition: Verksamhetsplan 20/21

Föredragande: Ordförande Ebba

Föredragande: Ordförande Ebba

Ur Medicinska föreningens stadga:
“§8.6 Åligganden
Det åligger fullmäktige att besluta om ansvarsfrihet,”

Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 20/21 lyftes på FUM9 där styrelsen
fick in lite kommentarer. Nu är verksamhetsplanen reviderad och styrelsen är
nöjda. Se bilaga 13a.
Fullmäktige föreslås besluta
att föreslå fullmäktige att godkänna verksamhetsplanen för verksamhetsåret
20/21

Fullmäktige föreslås besluta
att inte bevilja 2018/2019 års styrelse för Medicinska Föreningen
Lund-Malmö ansvarsfrihet för sitt verksamhetsår

14. Proposition: Datum för FUM1
Föredragande: Ordförande Ebba

12. Ansvarsfrihet CM 2018/2019
Föredragande: Ordförande Ebba

Vi ska besluta om datum för FUM1 i höst. Styrelsen föreslår:

Ur Corpus Medicums stadga:
“§ 18 Ansvarsfrihet för styrelsen
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljas genom att beslut därom fattas av samtliga
sektioners högsta beslutande organ.”

FUM1: 22/9 kl 17.00
Fullmäktige föreslås besluta
att fastställa datum för FUM1 enligt ovanstående förslag

15. Motion: Stadgeinstruktionsrevidering KirU

Fullmäktige föreslås besluta
att bevilja 2018/2019 års styrelse för Corpus Medicum ansvarsfrihet för sitt
verksamhetsår

Föredragande: Ordförande Ebba
KirU har inkommit med en motion om en stadgeinstruktionsrevidering. De
försökte för ett år sen få igenom en liknande stadgerevidering men den slogs
ned i FUM. Nu är stadgeinstruktionerna ordentligt reviderade. Se bilaga 15a.
Fullmäktige föreslås besluta
att godkänna de nya stadgeinstruktionerna för KirU
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16. Årets Mäster

18. Riktlinjer Locus Medicus Malmoensis

Föredragande: Utbildningsansvarig Kristina

Föredragande: Vice ordförande Ella

Varje år, sedan 1960-talet, delar Medicinska Föreningen ut det prestigefulla
priset ”Årets Mäster”. Detta pedagogiska pris ska gå till en undervisare vid
Medicinska Fakulteten och är studenternas hedersutmärkelse – alltså en stor
ära att få. På grund av detta finns det väldigt utförliga kriterier, vilka samtliga
måste uppfyllas för att en nominerad kandidat ska komma i fråga för priset.
Alla inkomna nomineringar har granskats av styrelsen och har fått en
översiktlig bedömning ifall allt som ska finnas med finns med, samt ifall alla
kriterier berörs. Alla nomineringar som uppfyller dessa krav kommer att
skickas ut samma dag som FUM10 och fullmäktige tar beslut om vem
utmärkelsen ska gå till. Läs gärna noggrant igenom riktlinjerna, som skickas ut
med handlingarna. I övrigt delas priset enligt tradition ut på Corbalen (som vi
såklart hoppas kan hållas i höst) och pristagaren brukar hålla en så kallad
”Mästerföreläsning” under våren. Se bilaga 16a.

Ella har arbetat fram riktlinjer för hur vi ska hantera ekonomin kring Locus
Medicus Malmoensis. Riktlinjerna har sedan diskuterats med
verksamhetsrevisorer och styrelsen. Se bilaga 18a.
Fullmäktige föreslås besluta
att godkänna riktlinjerna för Locus Medicus Malmoensis

19. Riktlinjer Corpus Laborans
Föredragande: Ordförande Ebba
Vi insåg i CM styrelse att VÅVS och SSGI inte hade godkänt de nya
riktlinjerna för Corpus Laborans som klubbades i MFs FUM för ett år sedan.
Då VÅVS inte uppskattade MFs ändringar slog de ner förslaget och CM
styrelse fick än en gång sätta sig ner och revidera dokumentet. Nu har CM
styrelse godkänt det igen. Se bilaga 19a.

17. Avtal heltidsarvodering
Föredragande: Ordförande Ebba

Fullmäktige föreslås besluta
att godkänna riktlinjerna för Corpus Laborans

Då vi i skrivande stund inte har en vice ordförande för MF nästa
verksamhetsår behöver vi lösa hur ekonomin ska skötas under sommaren.
Nuvarande vice ordförande Ella Nygren har erbjudit sig att sitta som
ekonomiskt ansvarig under sommaren för att hjälpa föreningen. För detta ska
hon såklart få arvode. Se bilaga 17a.
För kännedom: Det arvode Ella redan ska få i juli för hennes nuvarande post
för bokslut kommer fortfarande inkluderas. Detta får betalas ut i september.

Diskussion:
20. Nya Förmannamedaljer
Föredragande: Vice ordförande Ella
Förmannamedaljerna börjar ta slut varför vi med hjälp av Tyra Bremborg har
gjort en liten mall som vi skickat till medaljtillverkade för offerter. Vi har
skickat till Backhausen (som gör novischmedaljerna) och till Formo (som gör

Fullmäktige föreslås besluta
att godkänna avtalet för heltidsarvodering enligt bilaga 17a

9

Toddymedaljerna). Se Offerter i bilaga 20a och 20b. Då jag fortfarande väntar
på förtydligande gällande en av offerterna kommer en jämförelse mellan
offerterna som sen handling.

10

