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Ordförande Alva Söderbäck
Ärade fullmäktige,
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Sedan jag påbörjat mitt uppdrag har jag haft för mig en mängd diverse
uppgifter. Jag har haft en gedigen överlämning med min kära
företrädare under flera veckors tid där jag fått bra förberedelse inför
min post. Majoriteten av min tid de första två veckorna på posten har,
förutom att sätta mig in i allt jag behöver ha stenkoll på, lagts på vår
expeditionsflytt. Då BMC evakueras under hösten har MF:s expedition
och därmed vårt kontor och förråd flyttats till HSC. Där har vi flyttat
ihop med VÅVS och SSGIs expeditioner, vilket känns väldigt positivt
för Corpus fortsatta samarbete. Mycket tid har därför lagts på att packa,
inventera och rensa över 40 flyttkartonger med pärmar och annat.

Bilaga C1. Ekonomisk rapport

I övrigt har jag deltagit i LUS presidieutbildning PUFF och självklart
förberett handlingar inför STYM och FUM.

Hej FUM!
Sedan jag klev på min post har jag huvudsakligen satt mig in i vad
posten innebär, fått överlämning och sorterat mail och drive-dokument.
Jag har gjort en mall för årsplanering som inkluderar de fasta punkter
som ska prickas av under året, med ambitionen att man sedan kan utgå
från denna och lägga till egna projekt och hållpunkter i en kopia. Jag
har även kontaktat 2020s Mäster kring hur och när hon ska erhålla sina
utmärkelser samt hålla sin föreläsning. Jag har även kontaktat årets
mäster och meddelat denne att han har mottagit utmärkelsen.
Kramar!

Vice ordförande Mathilda Vinqvist
Kära FUM,
Min första tid har jag fokuserat på att sätta mig in i mitt arbete och
dagliga uppgifter. Jag har också lagt mycket tid och arbete på att stötta
novischgeneralerna och gjort flera alternativa budgetar inför olika
alternativ för sittningarna under novischperioden. Jag har även arbetat
med de stora frågorna inför detta extrainsatta möte: Corbalen och
skidresan. Sedan har jag såklart deltagit i diverse utbildningar såsom
LAMED, PUFF, med mera. Jag har också packat och förberett flytten
tillsammans med Alva.

Allmänt
Jag har under sommaren arbetat med att komma igång och sätta mig in
i vårt bokföringssystem Visma. Då terminen i skrivande stund inte
kommit igång än har jag inte mycket att redovisa, men bifogar ett
utdrag till FUM i separat bilaga C2.
Bilaga D. Styrelserapport
Utbildningsansvarig Cornelia Börjesson Freitag

Socialt ansvarig Mattias Magnusson
Sedan jag klev på posten har jag främst fokuserat på att bli införstådd i
de uppgifter som posten innebär via kontakt med tidigare innehavare
av posten. Vidare har jag haft kort dialog med generalerna inför
novischperioden, samt med MUR gällande den studiesociala miljön i
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blivande T2 och T3 och på vilka sätt den kan förbättras genom sociala
evenemang i olika former.
Studenthälsoansvarig Tove Olsson Brandtvig
Sedan jag gick på min post har jag lagt min tid på att sätta mig in i
posten och planera hur jag ska arbeta framåt.
Kommunikationsansvarig Joanna Bartczak
Hej FUM!
Sedan jag klev på har jag framförallt planerat lite inför hösten och satt
mig in i min post. Jag har även uppdaterat hemsidan och kollat på hur
man kan göra om den för att göra den snyggare och mer
användarvänlig.
Kram
Eventansvarig Martin Björk
Hej alla i FUM!
Sen jag gick på min post har jag fått min överlämning och sen har
jobbet varit i gång! Jag och Vice har börjat planera inför Corbalen
2021. Då vi inte har någon sittande övermarskalk är det därför jag och
Vice som kommer att ta på oss arbetet! Jag har satt ihop en
balkommitté och första mötet är genomfört! Jobbet har främst handlat
om detta men har även varit i kontakt med både sexmästare och
novischgeneraler inför kommande novischperiod.
Allt gott! Mvh Martin

Bilaga E. Rapport Corpus Medicum
Corpus Medicum är det samarbete mellan sektionerna MF, VÅVS och SSGI
som formellt utgör kår vid Medicinska fakulteten.
I skrivande stund har Corpus Medicum ännu inte haft sitt första
styrelsemöte för året, då detta äger rum den 17/8. Under sista mötet på
förra verksamhetsåret genomfördes valen av förtroendeposter för
verksamhetsåret. Resultatet från detta valmöte finns nederst i bilagan.
Corpus styrelse för detta verksamhetsår består av:
Alva Söderbäck - MF
Mathilda Vinqvist - MF
Cornelia Börjesson Freitag - MF
Vanja Adbo Nicholls - VÅVS
Emina Dolovcic - VÅVS
Agnes Karonen - VÅVS
Jasmin Lindquist - SSGI
Något att kommentera kring valmötet är ett eventuellt frånsteg från
Corpus stadgar. Enligt stadgan lyder följande: “§ 17 Språkrör.
Sektionernas ordförande skall betraktas som språkrör för Corpus.
Språkrören skall representera Corpus sektioner vid officiella
sammanhang. Språkrören agerar i förening firmatecknare för Corpus.”
Jasmin Lindquist är i nuläget vice ordförande för SSGI då deras
ordförandepost är vakant, och kan därför inte väljas till språkrör enligt
stadgan. Även valet av Agnes Karonen till språkrör med
huvudrepresentationsuppdrag kan anses bryta mot detta då hon varken
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är språkrör eller ordförande. Detta kommer diskuteras på styrelsens
första möte den 17/8.
● Språkrör - Alva Söderbäck, Jasmin Lindquist, Vanja Adbo
Nicholls (fram till 1/10)
● Språkrör med huvudrepresentationsuppdrag - Agnes Karonen
● Firmatecknare - Alva Söderbäck, Jasmine Lindquist, Vanja
Adbo Nicholls (fram till 1/10)
● Kassör - Mathilda Vinqvist
● Huvudstuderandeskyddsombud - Tove Olsson Brandtvig
● Ordförandekollegiet, utbildningsnämndens förmöte,
universitetstyrelsens förmöte, universitetskollegiets förmöte Alva Söderbäck
● LUS Ting ordinarie - Agnes Karonen
● LUS Ting suppleant - Alva Söderbäck
● LUS valberdning - Vakantsatt
● ETP-nämnden - Emily Ljungqvist
● Fakultetens valberedning - Alva Söderbäck
● Regionens styrgrupp för VFU - Emina Dolovcic
● Regionens ledningsgrupp för VFU - Vakantsatt
● KUA Ledningsgrupp - Vakantsatt
● Studentlund - Mathilda Vinqvist
● Terminsräkningsföreningens styrelse - Mathilda Vinqvist
● Karnevalsorganet ordinarie - Alva Söderbäck
● Karnevalsorganet suppleant - Vakantsatt
● SFS fullmäktige delegationsledare och LUA-representant Vakantsatt

● SFS fullmäktige delegater ordinarie - Alva Söderbäck, Agnes
Karonen
● SFS fullmäktige delegater suppleanter - Emina Dolovcic,
Jasmin Lindquist
● Birgit Rausing centrum för humanioras styrgrupp - Elin
Andrén
Bilaga F. Rapport LUS
LUS, Lunds Universitets Studentkårer, är ett samarbetsorgan för alla kårer vid
Lunds Universitet som arbetar tillsammans mot den centrala nivån på universitetet.
LUS har förutom att hålla sin presidieutbildning och diverse sociala
aktiviteter inte haft några officiella möten ännu. Under samma vecka
som detta fullmäktige hålls genomförs även utbildningar i krishantering
och sexuella trakasserier, och första OK hålls fredag den 20/8.
Bilaga G. Rapport Studentlund
Inget studentlundsmöte har varit sedan sist så ingen uppdatering kring
studentlund finns för närvarande.

Beslut:
Bilaga H. Skidresan 21/22
Föredragande: Alva Söderbäck & Mathilda Vinqvist
Förra året behövde MF:s skidresa ställas in till följd av pandemin.
Tyvärr var avbokningsvillkoren inte optimala, vilket ledde till att
föreningen fick ta en stor ekonomisk smäll med en hög
avbokningskostnad. Föregående presidium har tittat på alternativa
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leverantörer, och kommit fram till att vår tidigare lösning inte fungerar.
Vår tidigare leverantör har varit tillmötesgående men tyvärr har
destinationen i Frankrike inte varit tydlig och velat hitta lösningar som
fungerar för alla parter.
Det tidigare presidiet har istället undersökt andra alternativ, och landat i
ett förslag på en resa till Åre. Denna lösning har bättre avbokningsavtal,
men är dock inte heller optimal av följande skäl:
● Inbetalningarna och anmälningarna ska vara klara till den 21/9.
Detta är väldigt tidigt, och ont om tid för vår interna
marknadsföring. Anmälningsperioden krockar dessutom med
novischperioden vilket försvårar ytterligare.
● Alla bokningskostnader går via MF istället för ett externt
företag. Detta gör att vice ordförande måste bokföra och
hantera samtliga anmälningsavgifter på egen hand. Detta sker
dessutom parallellt med inbetalningarna för novischperioden,
och planering av Corbalen, vilket medför att vice kommer ha
en otroligt hög arbetsbelastning under denna period.
● Tidigare presidium har undersökt intresset hos våra
medlemmar av att åka till Åre, vilket varit avsevärt lägre än en
resa till Alperna.
● Företaget skulle ha skickat en intresseanmälanslänk till oss i
juni, vilket de fortfarande inte gjort. Mathilda undersökte detta
via deras hemsida i början av juli då länken ännu inte var
publicerad.

Fullmäktige föreslås därför besluta
att ställa in skidresan 21/22

Diskussion:
Bilaga I. Corbalen 2021
Föredragande: Mathilda Vinqvist & Martin Björk
Vanligtvis denna tid på året är planeringen av Corbalen i full gång, och
budget har spikats i fullmäktige redan under vårterminen. På grund av
de rådande omständigheterna och det oklara i om en bal under hösten
är möjlig, har ingen planering påbörjats för Corbalen 2021 under förra
verksamhetsåret. En stående bokning för lokal finns på AF-borgen,
men i övrigt är planeringen endast påbörjad. För att kunna ordna en
Corbal i höst behöver arbetet starta igång så snart som möjligt och
fullmäktige måste godkänna en budget. Då posten som övermarskalk
är vakant kommer den större delen av arbetsbelastningen läggas på
eventansvarig och vice ordförande i styrelsen. Detta kan i sin tur
påverka styrelsens arbetsbelastning då dessa två ledamöter kommer
vara högre belastade under denna period. En annan aspekt är att det är
osäkert kring hur pandemins status kommer se ut i oktober, och en
begränsad gästlista och eventuellt inget eftersläpp kommer leda till
minskade intäkter för föreningen.
Vi vill därför diskutera detta med fullmäktige för att höra era tankar
kring genomförandet.

Som uppstaplat ovan finns inget fullgott alternativ för en skidresa i
nuläget. När vi dessutom tar osäkerheten kring pandemins utveckling i
beaktning blir alternativet än mer olämpligt. Våra inspektorer ser också
positivt på att skidresan skulle ställas in med tanke på all problematik
som uppstod förra året.
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