
Vårdvetenskapliga
Studentföreningen

Box 157, 221 00 LUND

Mejl: vavs@vavslund.se
Web: www.vavslund.se

tcal

Protokoll

Typ av sammanträde
Fullmäktige 2

Sammanträdesdatum Tid Plats
221020 17:00 C144, HSC

Närvarande
Ilona de Sainte Marie, ledamot
Ida Theander, ledamot
Erik Hummerhielm, ledamot
Nikola Boron, ledamot
Anna Hörvallius, ledamot
Emilia Lambrant, ledamot
Meja Thelander, ledamot
Joakim Gustafsson, ledamot
Tove Andius, ledamot

Mötesordförande:
Emina Dolovici
Sekreterare:
Ida Theander

Ständigt adjungerade
Moa Hjertén, styrelseledamot

FORMALIA

§1 Mötets öppnande

Mötesordförande förklarar mötet öppnat kl. 17:19

§2 Val av mötesordförande

Mötet beslutar att
välja Emina Dolovici till mötesordförande.

§3 Justering av röstlängd

Röstlängden räknas till 9 personer.
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§4 Mötets behöriga utlysande

President skickade ut kallelsen 221006 samt handlingarna 221013.
Mötet anses vara korrekt utlyst.

§5 Val av justeringspersoner

Mötet beslutar att
välja Nikola Boron och Erik Hummerhielm till justeringspersoner.

§6 Tid av justering av protokoll

Protokollet ska vara justerare tillhanda senast 221027.
Protokollet ska vara justerat senast 221103.

§7 Föregående mötesprotokoll Bilaga 1

Mötet beslutar att
Godkänna föregående mötesprotokoll

§8 Adjungeringar

Adjungeringar enligt lista.

§9 Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att
Godkänna dagordningen.

§10 Meddelanden
inga meddelanden

§11 Rapporter
Rapport från styrelsen Bilaga 3

- Ordförande
se bilaga 3

- Vice ordförande med utbildningsbevakande ansvar
se bilaga 3

- Vice ordförande med studiesocialt ansvar
se bilaga 3

- Ekonomiskt ansvarig
Dyr novischperiod, men ingenting som är akut. Har fått tillgång till bokföringssystemet
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och har kontakt med vår revisor gällande ansvarsbefriande av föregående styrelse.
- Arbetsmarknadsansvarig

Inget att rapporter

Utskottsrapporter
- Utbildning Utskotten

- ORUR
Har möten, problem att nå röntgen, ska kontakta programdirektören för att få komma ut
i klasserna.

- ATUR
Ordförande för nuläget utomlands, VO-U ska kontakta en eventuell
efterträdare/inhoppar, VO-U täcker upp möten på programnämnden.

- MUR
VO-U har kontroll på dagordningar till programnämnden för att kontrollera om
programnämnden tar upp nått som rör våra studenter

- SBUR
Inget att rapportera

- Studiesociala utskotten
- Novischeriet

Alkoholkultur ska förbättras till nästa period. Novishgeneralerna ska ha möte med
ekonomiansvariga då budgett ej har följts så bra.

- Sexmästeriet
Planerar spökbollsittning med SSGI, samt planerar en julpub.

- Aktivitetsutskottet
Planerar spökbollssittning med SSGI.

- Jämställdhet-och likabehandlingsutskottet
Inget att rapportera

- Internationella utskottet
Inget att rapportera

- Högtidsmarskalkeriet
Examen har börjat planerat, VO-S ska ta kontakt med verksamheten revisorn om
specialist programmen också ska ha en examensceremoni..

BESLUT och DISKUSSION

§12 Nominering av Agnes
Åberg FUM sekreterare

FUM anser att inget valframförande behövs

Mötet beslutar att
Välja Agnes Åberg till FUM
sekreterare för verksamhetsåret

Bilaga 2
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22/23.

§13 Fri Nomineringar på
vakanta poster

Inga fri nomineringar under detta mötet

§14 Ordförande kontrakt Ilona de Sainte Marie yrkar att bordlägga
punkten till nästkommande möte

Mötet beslutar att
godkänner yrkandet

§15 Sångbok Ilona de Sainte Maire föredra sångboken,
och redogör för valet gällande framsida som
gjorde på facebook “aktivachatten”. Enligt
“aktivachatten” beslutades en blå bakgrund
med silver text.

Mötet har inget tillägg gällande framsida.

Ilona de Sainte Marie redogör för hur
sångboken togs fram och vilka som har
granskat sångboken redaktionellt. Det finns
fortfarande tid att lägga till sånger.

VÅVS har ett avtal med ett företag kring
mersch, och får 10% vid beställning med
detta företag. Detta företag har erbjudit att
trycka sångboken och enligt VÅVS avtal med
företaget har VÅVS ålagt sig att välja detta
företag när det kan erbjuda oss den önskade
tjänster.

Kostnadsförslag från företaget:
500 stycken böcker - 105 kr/st
600 stycken böcker - 94 kr/st
800 stycken böcker - 79kr/st
1000 stycken böcker - 70kr/st

VO-S har skickat in en ansökan till AF
studiesocial fond vilket gav oss 25 000 kr

Bilaga 4
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till att skapa en sångbok.

Mötet diskuterar antal sångböcker som
VÅVS ska köpa.

Erik Hummerhielm yrkar att beställa 800 st

Mötet beslutar att
godkänna yrkandet

Den 24/10 ska styrelsen hålla den sista
redaktionella mötet gällande sångboken,
och sångboken kan då, förhoppningsvis,
anses vara klar och skickas till tryck.

Mötet ajourneras till 18:03.
Mötet återupptas klockan 18:03.

§16 Valdagar för FUM
24-27/10

11 nomineringar har kommit till
valnämnden för fyllnadsval till FUM.

Diskussion gällande FUM ledamöter som
sitter både i styrelsen och i FUM, speciellt
gällande suppleanternas ledamöter platser i
FUM.

Meja Thelander yrkar att godkänna
valnämndens valdagar förslag.

mötet belsutar att
godkänna yrkandet.

§17 Ordförande
överlämning

Emina Dolovici har yttrat sin vilja att
kandidera till VÅVS ordförande. Efter samtal
med sittande president föreslås följande:

- Emina Dolovici går på som
ordförande likt Ilona de Sainte Marie
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och Ida Theander på 25% för att göra
klart studierna HT 22.

- VT 23 tar Emina Dolovici över
ordförandeskapet på 100%.

President önskar, utan att Emina Dolovici är
invald men med mötets godkännande:

- att få påbörja en överlämning och
insättnings process för Emina
Dolovici

- Att Emina Dolovici får tillgång till en
generell ekonomisk översikt,
generell översikt över driven och
mailen, bli insatt i mötesagendor och
samarbeten med CM, samt presidiet
tankar kring VÅVS organisation

- Emina Dolovici beräknas att väljas till
ordförande för VÅVS vid
nästkommande FUMmöte.

Mötet har inga åsikter om upplägget utan
önskar att presidiet och Emina Dolovici gör
ett upplägg som passar dem, mötet
godkänner därmed upplägget.

§18 Övrigt
- FUN w FUM

Aktuella gruppen lyfter förslag med att bowla och öppnar upp för att detta ska ske när de nya
FUM medlemmarna är invalda.

- Fyllnadsval VALFUM
Se diskussionspunkt

§19 TMFÖ

Talman förklarar mötet avslutat 18:17.
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______________________

Talman/Mötesordförande

Emina Dolovici

______________________

Justeringsperson

Erik Hummerhielm

______________________

Sekreterare

Ida Theander

______________________

Justeringsperson

Nikola Boron
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