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Arbetet med utbildningsrådens stadgeinstruktionsrevideringar har fortsatt.
Alla UR är positiva till att göra revideringar denna termin och vi ska ha ett
andra möte nu i veckorna.

Rapporter:
Bilaga 1. Meddelanden

På STYM har vi beslutat om att tillåta IDRU arrangera utomhusverksamhet i
enlighet med Folkhälsomyndighetens och regeringens råd och
rekommendationer. På STYM har vi även diskuterat val av
novischgeneralerna och beslutade att välja generalerna enligt stadgan.

Inga meddelanden.

Bilaga 2. Presidierapport

I fakultetens beredskapsgrupp har fokus legat på eventuella utbyten till
hösten, nya föreskrifter från arbetsmiljöverket och studieplatser.

Ordförande Emily Ljungqvist

Jag och Peo har påbörjat framtagandet av en flowchart för hur och när man
ska kontakta de olika styrelseledamöterna.

Kära FUM!
Det har varit väldigt varierat arbete under de senaste veckorna. Arbetet inför
SFS 2021 har dragit igång ordentligt så jag har varit på ett första möte med
Stora LUA och har gått en utbildning i de digitala system som kommer
användas under vårens digitala SFS.

Jag har deltagit på USU och diskuterat forum kvalité samt
utbildningsbevakning av fristående kurser. Inför detta möte hade jag
förankrat med HTS, LE och SAM hur de utbildningsbevakar sina fristående
kurser.

Jag och Léonie har börjat ha uppföljningsmöten med utskotten. Vi har då
diskuterat hur de känner inför kommande terminen, deras ekonomi,
eventuella efterträdare och om de behöver någon hjälp. Mötena har varit
uppskattade och vi känner oss positiva inför resten av terminen även om den
fysiska verksamheten kommer behöva vara fortsatt nedstängd.

Jag har varit på möte med informationssäkerhetsrådet,
lokalsamordningsnämnden och ALF-GU.
Två digitala mäster-föreläsningar är planerade, en av Johan Andersson (2019)
och en av Susanne Schötz (2021), de kommer hållas i mitten av mars
respektive mitten av april.

Jag har varit på GUN där det har varit en del diskussioner om QPS och
MedCUL. Relaterat till GUN har jag kontaktat arbetsgruppen som skulle ta
fram riktlinjer/rekommendationer för färdighetsträning. I mitten av februari
hade vi studentrepresenanter ännu inte kontaktats av gruppen som ska
redovisa sitt resultat i slutet av april. Vi har nu blivit inkluderade. Det har inte
skett tidigare möten men en hel del mailkorrespondens.

Vice ordförande Léonie Scarfone
Hej FUM!
Sen senast har jag tillsammans med Emily följt upp en del av utskotten och
deras halvårsrapporter. Vi har bland annat även diskuterat hur dem ser på
kommande termin.
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IDRU kommer att påbörja sin utomhusverksamhet, efter medhåll från
fakulteten, något som beslutades på senaste STYM.

Bilaga 3. Ekonomisk rapport

Jag har även fortsatt med min konkretiserade verksamhetsplan: jag har
rekryterat en arbetsgrupp för genomgång av MFs festverksamhet, som
kommer upp för beslut idag. Har även förberett ett frågeformulär och
sammanställt festresultat från de senaste 6 åren (har varit mycket spännande).
Mitt andra stora evighets-projekt (känns det som), MFs hemsida, ser jag
förhoppningsvis ljuset i tunneln på. I samråd med IT-förmannen har jag efter
ett samtal med Albert från Intervaro, vår nuvarande webbhost, kommit fram
till ett nytt förslag och ett nytt företag. Mer detaljer står i underlaget, som
förhoppningsvis kommer upp detta möte.

Efter senaste FUM försökte jag göra en ungefärlig beräkning på vad vårt
årsresultat kommer landa på. I beräkningen har jag förutsatt bland annat att
utskotten använder upp sina fika-budgetar, samt att samtliga fester (Toddy,
Examensfesten) ställs in eller nollbudgeteras. Årsresultatet, där de
fakultetsstöd som kommer föras över till nästa år inte räknas in, kommer
landa på cirka -35 000 kr. Anledningar till detta? Helt klart beror det på att
plusbudgeterade punkter (exempelvis fester, utskott som Brunchen och
Ärtan, Malmö Locus uthyrningarna) inte kunnat generera de intäkter som
förväntats, pga nedstängd verksamhet. Detta är en rätt frustrerande situation
då det i princip inte finns något vi kan göra åt det, annat än att vänta ut
pandemin.
Som sagt är beräkningen som jag gjort baserad på att alla budgetpunkter som
ska utnyttjas gör det, dvs att all mat- och fikabudget förbrukas. Resultatet kan
komma att se annorlunda ut, förhoppningsvis för det bättre, om inte alla
budgetar används.

Föredragande: Vice ordförande Léonie

Arbetet inför Toddyfirandet senare i vår fortsätter. Fortfarande preliminärt
stadie, men vi har tillsammans med Natalie börjat få in offerter, och
sammanställa en budget för evenemangen. Planerna i nuläget är att försöka
boka Festvåningen på AF Borgen och livestreama, samt erbjuda takeaway
matpaket från Tegnérs till våra medlemmar.

Jag har även påbörjat att lägga ett budgetförslag för verksamhetsåret 21/22.
Tanken är att det kommer att skickas upp för diskussion en gång innan den
skickas upp för beslut.

Annat är att jag har tagit kontakt med UCPA igen. Skickade iväg ett mail som
i korta drag sa att vi gärna kollar på möjligheterna för en resa januari 2022,
men att vi vill se över avtalet och få förbättrade avbokningsvillkor. Fick ett
snabbt svar från dem, som sa att de skulle undersöka saken vidare med deras
center i Frankrike.

Novischperioden hölls i en digital tappning, vilket innebär väldigt få
kostnader för både oss och för novischerna. Det enda som kostade var en
matkasse som kunde hämtas upp till den digitala Partus-sittningen, och som
genererade ett överskott på cirka 3 000 kr.
Fakultetsstödet har inte förbrukats helt, och kommer att behöva överföras till
nästa år, ifall det inte används upp under våren.

Externt har jag deltagit på terminens första AFÖS. Jag har även satt mig som
representant för kårerna i AFs budgetberedningsgrupp för 2021, som ska bli
mycket spännande.
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Under de senaste veckorna har jag arbetat med novischperioden. Jag har
bland annat bistått generalerna inför nästkommande novischperiod och
skickat ut utvärderingen för senaste novischperioden. Har dessutom arbetat
med MF superior som snart ska väljas.

Bilaga 4. Styrelserapport
Studenthälsoansvarig Antonia Rejmer
Hej allesammans!

Puss och kram
Eventansvarig Jessica Wikman
Hej!

Nu på sistone har jag fokuserat extra på jämställdhet och likabehandling:
planerar inför 8e mars (det haltar lite i och med corona och bristfällig
forskning men det är på G) och en arbetsgrupp för JämU-ersättningen! Jag
har hållit i USU3, utbildat kursombud och har börjat få respons på
skyddsombudsenkäterna. Jag planerar också in en workshop med
studentprästerna om hur man "överlever" corona psykiskt.

Sedan sist har vi haft Corpus Laborans, som gick väldigt bra! Jag har även gått
på CM-stym, satt igång med beställning av profilprodukter, och börjat arbeta
med LMMs 10-årsjubileum.
Kram!

Varma hälsningar

Bilaga 5. Rapport Corpus Medicum
Corpus Medicum är det samarbete mellan sektionerna MF, VÅVS och SSGI som
formellt utgör kår vid Medicinska fakulteten.

Kommunikationsansvarig Charlotte Nilsson
Hej fummisar!

I corpus har vi skrivit vår kårkrönika som kommer vara med i ett kommande
Lundagård! Dessutom har vi haft styrelsemöte där vi har diskuterat nya
CM-poster som tillkommit under året samt påbörjat utvärdering av corpus
laborans 2021.

Sedan senast har jag fortsatt arbete med uppdatering av sociala medier samt
jobbat med våra olika samarbetsavtal. Jag har även kollat på möjligheter för
översättning av viktiga dokument på hemsidan. Detta är dock något som
verkar vara svårt samt väldigt dyrt.

Bilaga 6. Rapport LUS

Puss och kram

LUS, Lunds Universitets Studentkårer, är ett samarbetsorgan för alla kårer vid Lunds
Universitet som arbetar tillsammans mot den centrala nivån på universitetet.
Socialt ansvarig Peo Wästberg
Hej!
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OK har hållit i en utbildning för den nya universitetsledningen där vi har
presenterat kårerna och gått igenom vad studentinflytande är och vilka
förväntningar vi har på den nya ledningen i det hänseendet.

Beslut:
Bilaga 8. Proposition: Utvärdering av SiF
Föredragande: Ordförande Emily

På OK har vi i övrigt diskuterat det nya centrala projektet “digitala
läromiljöer” som ska ta ett grepp om digitala examinationer vid LU, vi ställer
oss starkt positiva till detta. Dessutom har vi diskuterat UKÄs granskning av
breddad rekrytering som kommer ske nu i vår.

Se Bilaga. 8a.

Utvärderingen av SiF är nu klar och har genomförts tillsammans med
ordförandena för utskottet. Se bilaga 8a.

Det har dessutom varit US-förmöte, där var inte särskilt kontroversiella frågor
utan var mer av ett uppstartsmöte för US.

Fullmäktige föreslås besluta
att göra SiF till ett permanent utskott.

Det har varit extrainsatt valting.

Bilaga 9. Proposition: Marknadsföringspolicy Corpus Medicum
Fö redragande: Ordförande Emily

Bilaga 7. Rapport studentlund
Föredragande: Vice ordförande Léonie

Se Bilaga. 9a.

Efter senaste BG mötet sitter jag nu i två stycken arbetsgrupper,
Välmåendegruppen som ska jobba för att kartlägga heltidares psykiska hälsa;
samt Engagemangsgruppen, som arbetar med att anordna Studentlundsdagen
(samma som jag satt i förra terminen, jag är ett fan av kontinuitet).
Inom Välmåendegruppen har vi haft vårt första uppstartsmöte där vi bland
annat bestämde oss för att ta kontakt med Studentprästerna och bjuda in dem
till nästa möte. Arbetet inom Engagemangsgruppen är tillsvidare pausat då vi
lever under förhoppningen att Studentlundsdagen kan anordnas fysiskt senare
i vår.

Språkrören för Corpus Medicum blev ett flertal gånger under förra terminen
kontaktade av fakulteten och andra organisationer som vill marknadsföra i
Corpus facebook-kanal. Språkrören såg då ett behov av att ta fram en
marknadsföringspolicy för CM. Denna överensstämmer väldigt väl med både
MFs och VÅVS interna marknadsföringspolicies.
Fullmäktige föreslås besluta
att anta dokumentet “Corpus Medicums Marknadsföringspolicy”

Bilaga 10. Proposition: Arbetsgrupp åsiktsprogrammet
Fö redragande: Ordförande Emily

Diskussionerna kring Studentlunds hemsida fortsätter. Ett nytt tilläggsavtal
har förhandlats fram, något jag kommer få mer detaljer om på torsdagens
BG-möte. Spänningen är olidlig.

I verksamhetsplanen 20/21 åläggs styrelsen att fortsätta arbetet med att
revidera MFs åsiktsprogram. Tidigare år har detta gjorts genom att fullmäktige
har tillsatt en arbetsgrupp. En intresseanmälan har legat uppe på MFs
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facebooksida och totalt två personer, Mathilda Vinqvist och Christopher
Godina, är intresserade av att sitta i gruppen.

Se Bilaga 12a.
Två studenter har kontaktat styrelsen om att de vill starta ett nytt utskott: ett
MF-band!
De har nu tagit fram ett dokument med bakgrund och förslag på
stadgeinstruktioner, se bilaga 12a. Förslaget presenterades för styrelsen som
har inkom med revideringsförslag. Revideringarna är nu gjorda. De två
studenterna kommer och presentera förslaget under mötet.

Jag har tillsammans med Mathilda och Christopher diskuterat vilka ämnen
som vi ska lägga till i år från de förslag som finns i åsiktsprogrammet. Vi valde
att föreslå de ämnen vi anser är mest aktuella för våra studenter just nu.
Ämnena lyftes senare under STYM, styrelsen höll med i våra resonemang.
Fullmäktige föreslås besluta
att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Emily Ljungqvist, Mathilda Vinqvist
och Christopher Godina.
att lägga till rubrikerna “Obligatoriska moment/undervisningstid” och
“Studiemiljö, studieplatser” till åsiktsprogrammet.

Bilaga 13. Patent Corbalen
Föredragande: Vice ordförande Léonie
Under ett Corpus styrelsemöte så lyftes frågan om Corbalens patent, som gick
ut i januari i år. Det diskuterades om att patenten i framtiden skulle köpas och
därmed ägas av Corpus Medicum gemensamt, istället för att ägas enbart av
MF som den gör i nuläget. Vi avslutade diskussionen med att säga att vi skulle
lyfta frågan i vårt FUM.

Bilaga 11. Proposition: Arbetsgrupp festverksamheten
Föredragande: Vice ordförande Léonie
Se Bilaga. 11a
Enligt min konkretiserade verksamhetsplan ska jag starta en arbetsgrupp för
att gå igenom den ekonomiska hanteringen av MFs festverksamhet. Jag har
satt ihop en proposition om arbetsgrupp i medföljande handling.

Patenten är som nämnt utgången, den 7 januari 2021, men vi har fram tills i
juli i år för att förnya den för en 10 årsperiod, för 2 150 kr.

Bilaga 14. LMM 10 år

Fullmäktige föreslås besluta

Föredragande:

Ordförande Emily

att tillsätta arbetsgruppen enligt medföljande handling.

I år fyller LMM 10 år vilket vi vill fira! Styrelsen har varit i kontakt med ett
antal utskott för att se om någon är sugen på att dra i det. Sexmästeriet är det
enda utskottet som är taggat än så länge.

Diskussion:

Vi undrar nu om fullmäktige har idéer på vad vi kan göra under firandet eller
om någon mer är sugen på att hjälpa anordna det. Firandet kommer ske 15/4
och med största sannolikhet ske digitalt. Vi vill trots detta kunna inkludera
LMM i firandet.

Bilaga 12. Nytt utskott: MF-bandet
Föredragande: Ordförande Emily
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Föredragande: Vice ordförande Léonie

Bilaga 15. Styrelsekonstellationen 21/22
Föredragande: Ordförande Emily
Se Bilaga 15a.

Jag har kontaktat UCPA och undersökt ifall det är möjligt att få till ett avtal
med bättre avbokningsvillkor inför nästa vinter.

Styrelsekonstellationen missades att lyftas på senaste FUM och kommer
istället tas per-capsulam, i skrivande stund har vi inget resultat då sista dag att
svara på propositionen är 24-02-2021.

Om allt går vägen med vaccinationer kommer det förhoppningsvis gå att åka
på skidresa igen 2022, men efter förra höstens ekonomiska smäll så vill vi inte
riskera att vi hamnar i samma sits igen.

Eftersom beslutet togs per capsulam vill vi ge tid under detta möte för att
diskutera konstellationen ifall fullmäktige har några frågor eller tankar.

Bilaga 16. Språk på fullmäktigemöten
Föredragande: Ordförande Emily
Under utlysningen av val till fullmäktige kontaktade en fullmäktigeledamot
mig med förfrågan om att vi skulle diskutera vilket språk, svenska eller
engelska, vi ska använda på våra möten.
Vi har två internationella program i MF, biomedicin och master of public
health. Då vi har svenska som mötesspråk exkluderas dessa studenter från
fullmäktigearbetet.
Diskussionsfrågor:
●
●

Hur ställer sig fullmäktige till att ha svensk/engelska som
mötesspråk?
Vilka fördelar/nackdelar ser vi med svenska/engelska som
mötesspråk?

I övrigt fri diskussion.

Bilaga 17. Skidresa 2022
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