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Presidiet har beslutat att tillförordna Léonie Scarfone till suppleant i fullmäktige
20/21 i enlighet med Valnämndens reservlista.

Vårens SFS kommer att ske till hösten (2/10-4/10). Corpus språkrör blev
informerade om detta först i början av augusti. Vi tycker att det känns som en
orimlig arbetsbörda att vi tre ska läsa in oss på alla propositioner samtidigt som vi
ska sätta oss in i arbetet i våra nya positioner. Detta sker även samtidigt som de
intensiva novischperioderna. Vi i corpus medicums styrelse avser att ta ett beslut
under vårt möte den 25/8 om att skicka andra representanter till konferen.
Planen just nu är att vi skickar Alexander Nymark som representerade oss i våras.
Vi försöker även få med Jonathan Hall (avgående SFS-representant) och Matilda
Byström (sittande SFS-representant).

för två till cermonier. Iom corona skickade jag ut välkomstmail både efter första
och efter andra antagningen för att lugna de nya studenterna. Jag har även blivit
firmatecknare, skrivit på uppdragsavtal och i samråd med tidigare presidium
skrivit på avtal för skidresan i januari. Arbetet på LUS har sakta men säkert börjat
dra igång och jag har varit på PUFF-dagarna. För att få en bättre förståelse för de
olika organ jag kommer arbeta i under året har jag haft möte med bla Tjänste-AU.
Iom att vi fick en vice-kandidat höll vi ett extrainsatt STYM, underbart gäng! Då
Med-SM-kommittén frågade om styrelsens syn på Med-SM i höst kom jag även i
kontakt med vår proinspektor Mikaela!
Så klart har jag även satt mig och gjort kalendern för året med FuM och STYM,
lite justeringar ska fixas i samråd med valberedningen men annars är även det
löst.

Bilaga 3. Styrelserapport
Efter att Med-SM-kommittén kontaktade Emily Ljungqvist om styrelsens syn på
Med-SM i höst diskuterades detta i styrelsen och med proinspektor Mikaela Dolk.
Styrelsen tog under sitt extrainsatta STYM 2/8 beslut om att skjuta på Med-SM
från 17/9-20/9 till våren 2021.

Bilaga 2. Presidierapport
Ordförande Emily
Kära FUMisar!
Det är helt galet, kaosigt och inte minst roligt att vara igång! Veckorna har gått
otroligt fort, jag vet knappt hur det har gått till. Jag började juli med att sätta in
mig i posten och hade principdiskussioner med Vanja och Elin (de andra två
språkrören i CM). Domkyrkan är fixad för två cermonier i januari (ifall de
nyexade vill ha en riktig cermoni), väntar på svar från AF och Allhelgonakyrkan

Socialt ansvarig Peo Wästberg
Hallo!!
Jag har under sommaren haft kontinuerlig kontakt med novischgeneralerna inför
den kommande nollningen. Vi har diskuterat och arbetat fram lösningar på
många av problemen en corona-vänlig novischperiod innebär. Jag har även varit i
kontakt med José inför alkoholföreläsningen han brukar hålla, för att hitta ett sätt
att hålla den i år. Ifall det inte skulle gå att lösa med honom har jag även varit i
kontakt med Lunds tillståndsenhet, och polisen. Planeringen för terminens
studiesociala dag har också påbörjats!
Kram
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Studenthälsoansvarig Antonia Rejmer

Kramis

Hej FUM!
Hoppas ni haft en skön sommar! Jag har hunnit planera lite inför det
kommande året och har börjat på en kortfattad variant av Lunds universitets
studenträttigheter (på svenska och engelska) som riktar sig mer specifikt till
MFs medlemmar.
Kram

Bilaga 4. Rapport Corpus Medicum
Corpus Medicum är det samarbete mellan sektionerna MF, VÅVS och SSGI som formellt
utgör kår vid Medicinska fakulteten.
Vi kommer ha vårt första styrelsemöte 25/8. Vi språkrör har än så länge haft
principdiskussioner bla om hur vi vill sköta förankringen i LUS.

Bilaga 5. Rapport LUS
Kommunikationsansvarig Charlotte Nilsson

Kära FUM! I veckorna har jag:
●
●
●
●
●

Varit på STYM1
Haft möte med IT-förmannen
Uppdaterat hemsidan
Satt mig in i posten
Haft möte med ordförande och socialt ansvarig

Kramar

Eventansvarig Jessica Wikman
Sedan jag klev på har jag främst letat efter en övermarskalk för att komma
igång med corbalsarbetet, vilket tyvärr inte gett något resultat. Jag har även
kollat runt lite på potentiella sponsorer som verkar intressanta.

LUS, Lunds Universitets Studentkårer, är ett samarbetsorgan för alla kårer vid Lunds
Universitet som arbetar tillsammans mot den centrala nivån på universitetet.
Vi i LUS har precis börjat komma igång med arbetet. Under juli hade vi de
traditionella PUFF-dagarna (dock över zoom). I OK har den första remisslistan
börjat arbetas med och vi har även börjat granska i RS och RL. Rektorsvalet
pågår som det ska, avgående Jonathan Hall sitter på CMs mandat under
rektorsvalet och Vanja är med och lär sig.

Bilaga 6. Rapport Studentlund
Arbetet i studentlund har inte dragit igång än så har dessvärre inga uppdateringar.

Beslut:
Bilaga 7. Mötesordning
Följande mötesordning föreslås.
1.

Valberedningen presenterar sin nominering till posten i fråga.
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2.
3.
4.

5.
6.
7.

Medicinska Föreningens ordförande läser upp namnen på eventuella
inkomna motkandidater.
Om det finns flera kandidater till posten/poster inom samma
utskott/uppdrag lämnar alla rummet.
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.
Diskussion om kandidaterna. Efter 15 minuter dras streck i debatten om
ingen yrkar på förlängd diskussion.
Önskar någon ledamot av fullmäktige vakantsätta och återremittera
posten till valberedningen trots kandidat(er) ska detta yrkas på.
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.
Fullmäktige föreslås besluta
att fastslå ovanstående mötesordning för valärenden vid Fullmäktige 1

Bilaga 8. Valärenden
Bilaga 9a. Det har inte inkommit några motkandidater.

Bilaga 9b. Vakanta poster
För närvarande är följande poster vakanta:

Utbildningsansvarig
FuM-sekreterare (s)
Ordförande MUR
Övermarskalk
Högtidsmarskalk logopedi/audiologi-utbildningen
CLU-Ordförande 1
CLU-Ordförande 2
Corfotograf 1
Corfotograf 2
Arkivarie
Seniorskollegieledamot (4)
Brukargruppen för bibliotek och IKT (o)
Fakultetens valberedningen (s) - corpus gemensam
HMS-kommittén BMC (o+s)
HMS-kommittén CRC (o+s)
PD-gruppen (s)
Styrelsen för EMV (o+s)
Styrelsen för IKVL (o+s)
Styrelsen för IKVM (o+s)
Styrelsen för ILL (o+s)
Styrelsen för ITM (o+s)
PNL-ledamot (1o+2 personliga suppleanter)
Ledningsgruppen preklin (2)
Kursplaneringsberedningen PNL (2)
PNM-ledamot BiomedMaster (o+s)
PNM-ledamot MPH (s)
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Studiesociala kommittén PNM Biomed (2)
Studiesociala utskottet PNM MPH (1)
Examinationskommittén PNM (3)
Internationella kommittén PNM (1)
Ledningsgrupp BiomedMaster (1)
PNR-ledamot LOG (s)
PNR-ledamot AUD (o+s)
Internationella kommittén LOG (s)
Internationella kommittén AUD (o+s)
Studiesociala kommittén LOG (1)
Studiesociala kommittén AUD (1)
Ledningsgruppen AUD (1)
ETP-nämnden (1)
ETP-bedömargruppen (1)
Corpus styrelseledamot (o+s)
Studentlund (o)
Terminsräkningsföreningen (o)
AF överstyrelse (o)
Stipendienämnden AF (1)
Fullmäktige föreslås besluta
att å terremittera alla poster som inte tillsattes på dagens möte till valberedningen.

Bilaga 9. Fyllnadsval

Se bilaga 1a och 1b - Valberedningens protokoll och valberedningens
nomineringar.
Vice Ordförande med ekonomiskt ansvar för Medicinska Föreningen
Lund-Malmö, MF styrelse
Valberedningens förslag: Léonie Scarfone

Leonie kommer från Stockholm, har avslutat termin 3 på läkarprogrammet.
Leonie tror att hon inte har prickar i registret. Leonie har valt att söka Vice
ordförande med ekonomiskt ansvar. Hon ser det som ett sätt att göra sin
studietiden lite mer annorlunda och roligare här i Lund. Leonie har tidigare
arbetat med Emily (vald till ordförande för Medicinska föreningen ht20/vt21)
och tror att duon hade skapat en perfekt duo.
Leonie har samtalat med Ella och har några mer kommande möten
tillsammans med henne. Har gått igenom Vice ordförandes
stadgeinstruktioner. Valberedningen bedömer läget som att Leonie är insatt i
postens omfång och arbetsbelastning. Leonie berättar att det finns en tanke
om att Vice ordförande Ella och Leonie (i det fall Fullmäktige väljer att välja
henne till Vice ordförande med ekonomiskt ansvar) skall ha en
överlämningsperiod under Augustimånad. Valberedningen bedömer läget som
att med god överlämning kommer Leonie vara insatt och “redo” att axla
rollen som Vice ordförande när höstterminen drar igång. Är införstådd med
att hon eventuellt kan komma behöva att axla ordförandeskapet i det fall att
Emily blir oförmögen att göra detta (exempelvis om Emily skulle få en släng
Covid-19 eller dylikt). Har fört samtal med studievägledare, önskar att
protokollen från rådande Fullmäktigesammankomst färdigställs till den 24:e
Augusti.
Har sedan tidigare drivit café och arbetat i kassan där Leonie skött kassan
med mera. Inom Medicinska föreningen har Leonie verkat som
Novischgeneral med delat ekonomiskt ansvar. Har styrt upp större sittningar
och varit delansvarig i Medicinska föreningens alkoholservering, Leonie har
gått B-cert och skall genomgå C-cert i Augusti (Leonie är för närvarande
nyzvald till Sexmästare i Medicinska föreningen).
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Leonie har identifierat en del utvecklingsområden inom Medicinska
föreningen och poängterar punkter som hon vill fortsätta arbeta extra med
från tidigare verksamhetsår.
1) Öka medlemmarnas intresse att söka presidieposter samt
styrelseledamotposter och verka för att nå ut till medlemmarna att det är
givande att sitta i Medicinska föreningens styrelse.
Valberedningen kan bekräfta det på senare sökperioder varit lite kärvt med
sökande till just styrelsen, det finns behov av att arbeta med detta.
2) Se över Medicinska föreningens alkoholhantering. Leonies personliga
huvudfråga!
3) Se över Medicinska föreningens möjligheter att stödja Medicinska
föreningens inkomster (som sponsring).
4) Följa upp Locus Medicus Malmö och ekonomin kring detta. 5) Arbeta med
föreningens ekonomi och budget.
Gällande Covid-19, Leonie känner sig relativt införstådd i att kommande
verksamhetsår är något utöver det vanliga och behöver Corona-anpassas.
Baserat på Leonies svar, har valberedningen förtroende för att Leonie skall
bevaka nya restriktioner, hålla rådande restriktioner och hitta nya sätt att driva
verksamheten Corona-anpassat. Har redan nu varit varit behjälplig i
planeringen av en Corona-anpassad novischperiod. Notera, valberedningen
blir imponerade av Leonies resonemang, hon vill försöka skapa tillgång och
öppenhet för medlemmarna och har flera idéer för öppna upp Medicinska
föreningens verksamhet som Corona-anpassad Ärtan med mera.

Leonie tror sig kunna föra gott samarbete i styrelsen. Det är viktigt att vara
öppen för alla förslag, lyssna och vara lyhörd. Är en bestämd ledare, vill
Leonie driva något så gör hon det, dock med ett lyssnande öra. Leonie för ett
gott resonemang när det kommer till att företräda föreningens åsikter.
Leonie har i sitt tidigare engagemang representerat Medicinska föreningen vid
tillställningar där alkohol förtärs, detta har enligt henne fungerat väl. Leonie är
införstådd i att som Vice ordförande behöver man vara representabel.
Gällande övriga poster som en Vice ordförande kan tänkas sitta på så har
valberedningen stort förtroende att hon kommer att axla dem väl. Väljer
Fullmäktige att välja Leonie till Vice ordförande med ekonomiskt ansvar så
rekommenderar valberedningen att Fullmäktige även väljer henne till övriga
poster som hon eventuellt skulle motkandidera/frinomineras till.
Fullmäktige föreslås besluta
att välja Leonie Scarfone till Vice ordförande med ekonomiskt ansvar för
Medicinska Föreningen Lund-Malmö för kvarvarande del av verksamhetsåret
2020/2021

Husförman- MalmöLocusUtskottet
Valberedning förslag: Julia Jönsson

Julia går på läkarprogrammet termin 6, uppvuxen från Landskrona men sedan
2017 bosatt i Malmö, vilket Julia kommer ha som kursort under de kliniska
terminerna (d v s hon har nära till Locus Malmö samt är lättillgänglig vid
visningar och uthyrningar). Har sedan tidigare suttit på posten och då den nu
står vakant har Julia valt att söka återigen, vilket glädjer valberedningen! Julia
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har ett flertal goda resonemang/tankegångar som valberedningen blir
imponerade av. Här har vi en klockren kandidat för att kunna bedriva
kontinuitet i utskottet samtidigt som kandidaten sedan tidigare är insatt i
utskottets utmaningar. Julia vill bland annat se över uthyrningsavtalen.
Kandidaten har sedan tidigare etablerat kontakt med diverse styrelse, något
som Fullmäktige bör ta i beaktning med tanke på utskottets/MFs sedan
tidigare svajiga relation.
Valberedningen finner att kandidaten är införstådd i att kommande
verksamhetsår kommer bli något utöver det vanliga p g a Covid-19 med
restriktioner med mera. Valberedningen väljer att citera Julia följande “Jag
anser att vi ska följa de rekommendationer som ges från myndigheter, MF, regionen och
universitetet. Att vi även påtalar detta för de som ska hyra lokalen. Att vi har anpassade
kontrakt för den rådande situationen där avbokningsvillkor är specificerade och att vi är
extra noga med städningen av lokalen.”, valberedningen anser att svaret speglar
Julias tidigare engagemang, erfarenhet och förförståelse för
MalmöLocusUtskottets verksamhet.
Kort och gott, Julia kommer att bli en SUVERÄN husförman nästkommande
verksamhetsår!
Fullmäktige föreslås besluta

Eftersom vice ordförande valts utanför mandatperioden behöver vi besluta om
när arvoderingen för den nyvalda vice ordförande ska påbörjas. Då presidiet
uppmärksammades på detta samma dag som handlingarna gick ut (13/8) har
detta förslag inte beretts. Förhoppningsvis kan FuM välja att besluta om detta
under sittande möte ändå.

Diskussion:
Bilaga 10. Återöppning av verksamheten
Föredragande: Ordförande Emily
Den 17/3 togs ett presidiebeslut om att ställa in all löpande social verksamhet tills
vidare, med undantag för IDRU:s utomhusverksamheter. Vi i styrelsen känner att
situationen har ändrats sen i våras, då vi har mer kunskap om Covid-19 och tror
att vi kan börja återöppna verksamheten sakta men säkert på ett bra sätt.
Tanken är inte att återgå till det normala utan att se till att ha en verksamhet som
följer FHMs riktlinjer.. Vi ser vikten med daglig verksamhet för att säkra framtida
förmän och för att göra distansundervisningen roligare.
Nu vill vi ha feedback, vad tycker FuM, vad känns lämpligt? Vilka verksamheter
hade passat att öppna och i så fall hur?

att välja Julia Jönsson till Husförman – MalmöLocusUtskottet för
kvarvarande del av verksamhetsåret 2020/2021

Bilaga 10. Arvodering vice/ekonomiskt ansvarig
Föredragande: Ordförande Emily
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