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Bilaga A1. Stadfästande av HST-fördelningen i Corpus Medicum
Föredragande: Mathilda Vinqvist
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Bilaga C1

HST-fördelningen är en mall som tillämpas för att fördela kårstödet som
inkommer till Corpus Medicums bankkonto. Mallen är baserat på föregående
års siffror av antal helårsstuderande vid de olika programmen vid varje
sektion. Jag har mailat David Ganrot och tagit del av föregående års siffror
och sammanställt detta i ett dokument. Se bilaga A2.
Styrelsen föreslås besluta
att föreslå fullmäktige att godkänna HST-fördelningen för 2021/2022 enligt
bilaga.
Bilaga B1. Konkretisering av verksamhetsplan
Föredragande: Alva Söderbäck

I Bilaga B2 finns renskrivningen av styrelsens konkretisering av
verksamhetsplanen. Finns något som ska korrigeras eller förtydligas inför att
handlingen skickas som beslut till FUM1?
Styrelsen föreslås besluta
att föreslå fullmäktige att godkänna styrelsen konkretisering av
verksamhetsplanen 2021/2022 enligt bilaga.
Bilaga C1. Revideringar av utbildningrådens stadgeinstruktioner
Föredragande: Cornelia Börjesson Freitag
Revideringarna av utbildningsrådens stadgeinstruktioner har pågått sedan
hösten 2019, med start i att BUR först självständigt lade fram ett
ändringsförslag till FUM. Revideringarna återremitterades med bakgrunden
att ändringarna borde ske i samarbete med de andra utbildningråden för att
jobba med att bibehålla en liknande struktur, i den mån möjligt, i alla
utbildningsråd. Under året har före detta Ordförande Emily organiserat
möten med alla utbildningsråd för att gemensamt revidera dokumenten.
Därav har alla fyra utbildningrådsorförande, övriga engagerade inom
styrelserna samt före detta ordförande kommit överens om dessa ändringar. I
bilaga C2 syns de slutgiltiga revideringarna och i C3 syns ändringarna i de
ursprungliga stadgeinstruktionerna.
Styrelsen föreslås besluta
att föreslå fullmäktige att anta de reviderade stadgeinstruktionerna.

har vi svårt att komma vidare i vårt arbete utan att veta vilken situation vi har
att förhålla oss till. Därför tar jag det här till styrelsen för att vi ska diskutera
och förhoppningsvis besluta vilken typ av bal det är rimligt för oss att
anordna samt om det är ekonomiskt hållbart att anordna balen
överhuvudtaget.
Bilaga E. Medicinar-SM
Föredragande: Mattias Magnusson & eventuellt förman från IdrU
IDRU hoppas till hösten kunna arrangera Med-SM, med 150 studenter från
olika delar av Sverige. Anser styrelsen att detta kommer vara möjligt att
genomföra, med tanke på pandemin och eventuella smittskyddssäkringar som
skulle behöva sättas in?
Bilaga F. Överlämningar och erfarenhetsutbyte
Föredragande: Mathilda Vinqvist & Alva Söderbäck
Det har framkommit att många av de sociala utskotten har brister kring sin
överlämning och har gått miste om viktig information till följd av uppehållet
under pandemin. Hur ska styrelsen arbeta för att underlätta tillbakagången
efter pandemin och hur kan informationsbristen överbryggas?
Bilaga G. Återöppning av den fysiska verksamheten
Föredragande: Mathilda Vinqvist & Alva Söderbäck

Bilaga D. Corbalen 2021
Föredragande: Martin Björk & Mathilda Vinqvist

Återöppnandet av MFs fysiska verksamhet är i full gång och de sociala
utskotten har fått besked att öppna verksamheten vecka 37. Hur ska styrelsen
arbeta för att denna övergång så ske så smidigt som möjligt? Var behövs det
stöttas upp och vems ansvar är det?

Arbetet med Corbalen har fortsatt nu i cirka en månad med hittills 3
kommittémöten. Tyvärr

Bilaga H. Sandblomdagen
Föredragande: Alva Söderbäck

Sandblomdagen anordnas traditionellt i slutet av oktober av Fysiografiska
sällskapet och Lunds universitet. Dagen ska uppmärksamma medicin och
humaniora. Förra årets Sandblomdag blev inställd till följd och pandemin, och
detta kommer troligtvis ske även för årets Sandblomdag den 28/10. Nils-Otto
Sjöberg har nu hört av sig och meddelat att sällskapet kan tänka sig att skänka
en del av pengarna från Sandblomdagen till oss om vi har något evenemang
eller liknande som skulle passa in under syftet.
Bilaga I. Överlämningsdagen
Föredragande: Alva Söderbäck
ÖL-dagen är inbokat till den 9/10. Vilka ska bjudas in? Vad ska förmedlas till
utskottsordföranden? Vem i styrelsen ansvarar för vad?
Bilaga J. Enkät: Internationella studenters hälsa och välmående
Föredragande: Tove Olsson Brandtvig
Under konkretiseringen av verksamhetsplanen kom vi fram till att en enkät
ang. trivsel för de internationella studenternas hälsa skall skickas ut för att få
in synpunkter och en överblick över dessa studenters hälsa och mående. Ett
utkast på enkät har gjorts men synpunkter, tips och diskussion tas tacksamt
emot. Vilken typ av frågor vill vi ha med och hur går vi vidare när enkäten är
besvarad?

