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Sammanträdesdatum Tid Plats
220920 18.00 Sal C181, HSC Lund

Närvarande
Ida Theander, ledamot
Ilona de Sainte Marie, ledamot
Joakim Gustafsson, ledamot
Tove Andius, ledamot
Emilia Lambrant, ledamot
Meja Thelander, ledamot
Nicola Broon, ledamot
Erik Hummerhielm, ledamot
Anna Hörvallius, ledamot
Agnes Åberg, ledamot
Thearni Thevaranjan, ledamot

Ständigt adjungerade
Matilda Byström, verksamhetsrevisor
Moa Hjertén, sekreterare och
informationsansvarig (mötessekreterare)

Wilma Ludvigsson, arbetsmarknadsansvarig
(mötesordförande)

Adjungerade
Jakob Lindén
Albin Tejler
Jakob Agerström
Ellinor Bergqvist

FORMALIA

§1 Mötet öppnande

Sekreteraren förklarar mötet öppnat kl. 18:09.



§2 Val av mötesordförande

Fullmäktige beslutar

att välja Wilma Ludvigsson till mötesordförande.

§3 Mötets behöriga utlysande
Mötet anses inte vara korrekt utlyst.

Fullmäktige beslutar
att fortgå med mötet.

§4 Adjungeringar
Fullmäktige beslutar
att adjungera enligt listan ovan under dagens möte.

§5 Val av justeringsperson
Fullmäktige beslutar
att välja Ida Theander och Ilona de Sainte Marie till justeringspersoner.

§6 Tid för justering av protokoll
Fullmäktige beslutar
att protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 220923.
att protokollet ska vara justerat senast 220930.

§7 Föregående protokoll
Fullmäktige beslutar
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§8 Godkännande av dagordning
Fullmäktige beslutar
att godkänna dagordningen med tillägg av:

Diskussionspunkt
§23 Äskan för högtalare

Beslutspunkt
§28 Äskan för högtalare

Att flytta upp §12 Entledigande av medlemmar i dagordningen.
Att flytta upp beslut kring §11 Nominering av Ellinor till vice ORUR, §12 Entledigande av
medlemmar och §13 Fri-nomineringar för vakanta poster, i dagordningen.



Samt nedanstående punkter under övrigt.

§9 Meddelanden
● Sångboken är på gång och om man vill hjälpa till med detta finns det möjlighet. Det

kommer komma ett investeringsförslag gällande detta.
● CORbals-anmodan kommer inom de följande veckorna, kolla i spam mejl.

§10 Rapporter
● Ordförande rapporterar

○ Inga rapporter från ordförande under dagens möte.
● Vice ordförande - utbildningsbevakande ansvar rapporterar:

○ ATUR haft sitt första möte, ORUR har sitt första möte nästa vecka
○ Vi saknar representant från basåret.

● Vice ordförande - studiesocialt ansvar rapporterar:
○ Novischperiod och aktiva-kick off är genomförda och har gått bra.
○ Anmälan till corbalen på gång.
○ Sexet har kommit igång med sitt arbete och planerar sittning.
○ Internationella kommitten har också kommit igång.

● Ekonomiskt ansvarig rapporterar:
○ Har genomfört flera inköp av bland annat medaljer och aktiva-band, vilket har

gått bra.
● PR-och kommunikationsansvarig rapporterar:

○ Skapat fin instagram reel från kickoffen.
● Arbetsmarknadsansvarig rapporterar:

○ Ecura är glada över att få ha oss som samarbetspartner.
● Utskottsrapporter

○ Inga utskottsrapporter under dagens möte.
● Externa organ

○ Inga rapporter från externa organ under dagens möte

FYLLNADSVAL/KANDIDERING

§11 Nominering av Ellinor till vice ordförande ORUR
Ida yrkar på presentation på 3 min, frågor 5 min och diskussion på 5 min.
Fullmäktige beslutar
att godkänna yrkandet.

Ellinor får 3 min att presentera sig och lämnar därefter rummet.
Mötet diskuterar
Mötet går till beslut
Fullmäktige beslutar



att välja Ellinor Bergqvist till vice ordförande för ORUR.

§12 Entledigande av medlemmar
Mötet diskuterar kring att godkänna ett icke bifogat mejl som skriftligt underlag till
entledigande. Detta är tillföljd av ett fel i bifogad bilaga.
Fullmäktige beslutar
att godkänna mejl som skriftligt underlag.

Ilona läser upp skriftligt underlag från entledigandet av Ingrid Stengard-Olsson samt Eveline
Lyreborg.

Fullmäktige beslutar
att godkänna att entledigandet av Ingrid Stengard-Olsson och Eveline Lyreborg .

§13 Fri-nomineringar för vakanta poster
Jakob Lindén, Albin Tejler och Jakob Agerström söker poster i aktivitetsutskottet och får 3
min vardera att presentera sig.

Frågestund 5 min vardera med de sökande.

Fullmäktige beslutar
att slå ihop diskussionstiden för alla sökande till 15 minuter.

Fullmäktige går till diskussion.
Fullmäktige går till beslut med sluten votering.

Fullmäktige beslutar
att välja Jakob Lindén till sportansvarig.
att välja Albin Tejler till aktivitetsansvarig.
att välja Jakob Agerström till aktivitetsansvarig.

Erik yrkar på att ajournera mötet till 19:30
Fullmäktige beslutar
att godkänna yrkandet

Mötet återupptas 19:35

DISKUSSION

§14 Förändring av stadga
Ilona föredrar ärendet. Matilda går igenom bifogade beslutsunderlag. Möter ställer frågor.
Mötet diskuterar



§15 Representant i Corpus Medicums styrelse & språkrör
Ida och Ilona föredrar ärendet.

Styrelsen har överträtt sitt mandat och tillsatt posten som språkrör och styrelseledamot i
Corpus Medicums styrelse utan beslut från FUM. Efter en stadgareglering i Corpus Medicum
ska posterna utlysas genom ordinarie val. Styrelsen frågar fullmäktige om Ida och Wilma kan
sitta kvar som språkrör respektive tredje representant i Corpus Medicums styrelse.
Fullmäktige ställer sig bakom styrelsens val. Ingen utlysning görs i dagsläget.

Fullmäktige tillsätter en arbetsgrupp bestående av Emilia, Ida och Ilona för att uppdatera
VÅVS reglemente och tydliggöra förfarande kring posterna inför framtiden.
Arbetsgruppen bör uppdatera hur långt de kommit under nästa möte.

§16 Konkretisering av verksamhetsplan 22/23
Vice hade en kort genomgång av verksamhetsplanen under kick-offen. Fullmäktige kommer
uppdateras löpande.

§17 Förslag till mötesdatum för verksamhetsåret 22/23
Datumen är endast ett förslag och FUM uppmuntras att återkoppla löpande om något datum
inte passar så att så många ledamöter som möjligt kan komma.

§18 Extrainsatt utlysnings-period för FUM
Om stadgaförändringen går igenom kan vi utlysa fullmäktige-poster inom kort i ett
fyllnadsval.

§19 Äskan VÅVS merchandise & styrelse merchandise
Ida föredrar ärendet.
Mötet ställer frågor.
Matilda föreslår att vi tillsätter en arbetsgrupp för att skapa strukturer kring merch och
aktivatröjor.

§20 Representant för LAMED
Styrelsesuppleant Erik har gått på utbildning och har tillgång till medlemsregistret, han bör
skriva på ett sekretessavtal eftersom det endast brukar vara ordförande som har kontroll över
detta.

§21 Kontraktsförslag till Vo-U och Vo-S
Ida och Ilona tar på sig 25% av ordförandeskapet vardera. De har därför ett kontraktsförslag
för att kunna få arvodering för detta.
FUM diskuterar kontraktsförslaget.



FUM ålägger styrelsen att att revidera kontraktsförslaget och återkomma på nästa möte.

§22 FUNwithFUM
FUM ska fixa roliga aktiviteter under året. Anna ska undersöka budgetposter som passar till
detta.

§23 Äskan för högtalare
Agnes föredrar ärendet.
Mötet diskuterar.

Fullmäktige beslutar
att ajournera mötet till 21:15

Mötet återupptas 21:16

BESLUT

§24 Förändring av stadga
Fullmäktige beslutar
att godkänna §7.2
att godkänna §7.6
att godkänna §17.2
att godkänna §17.3
att godkänna §17.4
att godkänna §17.5
att godkänna §18.2
att godkänna §18.3
att godkänna §18.4
att godkänna §18.5
att godkänna §18.6
att godkänna §18.7
att godkänna §18.8
att godkänna §18.9
att godkänna §18.11
att godkänna §18.12
att ge verksamhetsrevisor redaktionsmandat över stadgarna.

§25 Förslag till mötestider HT22
Fullmäktige beslutar
att godkänna förslagen till mötestider 22/23.

§26 Äskan till styrelse merchandise
Emilia yrkar på att återremittera äskan till styrelsen
Fullmäktige beslutar
att godkänna yrkandet.



§27 Kontraktsförslag till Vo-U och Vo-S
Ida yrkar på att återremittera kontraktsförslaget till styrelsen
Fullmäktige beslutar
att godkänna yrkandet.

§28 Äskan till högtalare
Agnes yrkar på att återremittera äskan till de ansvariga utskotten
Fullmäktige beslutar
att godkänna yrkandet.

§#29 OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat kl 21:30.

__________________________________
(Wilma Ludvigsson), mötesordförande

__________________________________
(Moa Hjertén), sekreterare

__________________________________
(Ilona de Sainte Marie), justeringsperson

__________________________________
(Ida Theander), justeringsperson


