
Vårdvetenskapliga
Studentföreningen

Box 157, 221 00 LUND
Org.nummer: 845002-9551

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

Protokoll

Typ av sammanträde
Fullmäktige 3

Sammanträdesdatum Tid Plats
211104 17:30 C144, HSC

Närvarande

Thearni Thevaranjan, ledamot
Beatrice Persson, ledamot
Jonathan Hall, ledamot
Ronja Eriksson Frykberg, ledamot
Evelina Nilsson, ledamot
Hanna Norstedt, ledamot
Evangeline Aastrup, ledamot
Ilona de Sainte Marie, ledamot
Klara Källmén, ledamot
Ellinor Palmgren, ledamot
Vanja Adbo Nicholls, ledamot
Ellen Högberg, ledamot

Marie-Louise Lindgren, sekreterare

Ständigt adjungerade

Agnes Karonen, ordförande
Emina Dolovcic, vice ordförande med
studiesocialt ansvar
Matilda Byström, verksamhetsrevisor

Adjungerade

Alva Söderbäck

FORMALIA

§1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 17:30.

§2 Mötets behöriga utlysande

Ordförande skickade ut kallelsen 211020 samt handlingarna 211028.

Mötet anses vara korrekt utlyst.
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§3 Justering av röstlängd

Röstlängden räknas till 12 personer.

§4 Val av mötesordförande
Mötet beslutar att
välja Alva Söderbäck till mötesordförande.

§5 Val av justeringspersoner

Mötet beslutar att
välja Evelina Nilsson och Ellen Högberg till justeringspersoner.

§6 Tid av justering av protokoll

Protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 211111.
Protokollet ska vara justerat senast 211118.

§7 Föregående mötesprotokoll

Inga föregående mötesprotokoll.

§8 Adjungeringar

Adjungeringar enligt lista.

§9 Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att
Godkänna dagordningen med tillägg av §17 Frinominering.

§10 Mötets sluttid

Mötet beslutar att
Fastställa mötets sluttid till 18:30.

§11 Val av tidsjusterare

Mötet beslutar att
Välja Vanja Adbo Nicholls till tidsjusterare.

§12 Meddelanden

Agnes Karonen meddelar att hon kommer att sitta kvar som ordförande till
verksamhetsårets slut.

Hon meddelar även att Corpus Medicum inte längre lånar ut bestick från Expen.
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VÅVS merch har nu fått sina pris fastställda och kommer att börja säljas direkt.

§13 Rapporter
Rapport från styrelsen
Ordförande

- Har haft möte med programnämnder och programansvariga.

- Corbalen har genomförts och var lyckad!

- Har haft möte med dekanen och vice dekanen.

- Har haft flera möten angående ForumMedicum.

- Kommer att delta på fixarhelgen på Lillsjödal.

- Arbete med studentärenden.

- Har deltagit i Studentlundsdagen.

- Har haft extrainsatt Ting.

Vice ordförande med utbildningsbevakande ansvar
- Har kommit igång på den nya posten!

- Har presenterat sig för samtliga programansvariga.

- ATUR har haft ett möte på Zoom, men nästa ska vara på plats.

- ORUR har haft sitt första möte för terminen, behöver

terminsrepresentanter från Röntgen men annar gick det väldigt bra.

- Har haft uppstartsmöte med MUR som är motiverade att komma igång.

- Har blivit studentrepresentant i UKÄs granskning av

sjuksköterskeprogrammet, fokus ligger på VFU.

- Har arbetat med studentärenden tillsammans med ordförande.

Vice ordförande med studiesocialt ansvar
- Internationella utskottet har haft ett första möte och missförstånd har

rätats ut.

- Har arbetat med en äskan som troligen kommer upp nästa Fullmäktige.

- Novischeriet har valt faddrar och påbörjat planeringen inför våren. Har i

år infört peppfaddrar. Det är dock fortfarande oklarheter kring lokaler.

- Sexmästeriet planerar inför Halloweensittning. Planerar en sittning

tillsammans med aktivitetsutskottet inför nästa termin.

- Aktivitetsutskottet är igång med aktivitetsmåndag och planerar eventuellt

en paddelturnering. Är också med i en fotbolls- och en

volleybollturnering. Planerar även intersektionella aktiviteter.
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Ekonomiskt ansvarig
- Har arbetat med bokföringen för Verksamhetsåret 19/20 där det saknas

verifikationer.

- VÅVS balansräkning går bra, men vi ligger lite för mycket plus.

Arbetsmarknadsansvarig
- JS håller på att ta fram annonsörer till VÅVS broschyr.

- Har haft kontakt med Ecura.

- Ska ha möte med Corpus Laborans imorgon.

DISSKUSSION & BESLUT

§14 Kontrakt för Generaler, Styrelseledamöter & Ordförande (D&B)

Denna punkt bordlades under förra Fullmäktige på grund av tidsbrist. Nya

kontrakt för Ordförande, Generaler & Styrelseledamöter för Novischperioderna

har tagits fram. Ordförande förklarar varför dessa kontrakts har tagits fram.

Mötet diskuterar.

Jonathan yrkar på att rösta igenom kontrakten i klump.

Mötet går till beslut.

Mötet beslutar att godkänna yrkandet.

Mötet går till beslut.

Mötet beslutar att godkänna kontrakten för Generaler, Styrelseledamöter &

Ordförande.

§15 Revidering av fadderkontrakt (D&B)

Denna punkt bordlades under förra Fullmäktige på grund av tidsbrist.

Fadderkontraktet har reviderats.

Mötet diskuterar.
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Mötet går till beslut

Mötet beslutar att godkänna revideringen av fadderkontraktet.

§16 Alternativ till HSC under Novischperioden (D&B)

Inför flytten till ForumMedicum har det väckts frågor kring hur man kommer att

lösa situationen kring lokaler till Novischperioder framöver. Ordförande önskar

höra Fullmäktiges idéer.

Mötet diskuterar sin idéer.

Ilona de Sainte Marie yrkar på att förlänga mötestiden till 18:45.

Mötet går till beslut

Mötet beslutar att godkänna yrkandet.

Vanja Adbo Nicholls yrkar på att ålägga styrelsen att utreda de alternativ som har

tagits upp, eller egna alternativ, samt presentera förslagen inför nästnästa

Fullmäktige.

Mötet går till beslut

Mötet beslutar att godkänna yrkandet.

Vanja Adbo Nicholls yrkar på att förlänga mötestiden till 19:00.

Mötet går till beslut

Mötet beslutar att godkänna yrkandet.

§17 Frinominering

Vanja Adbo Nicholls frinominerar Agnes Karonen till delegationsledare för SFS.

Agnes Karonen godtar nomineringen.

Mötet ajourneras till 18:43.
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Mötet återupptas klockan 18:44.

Jonathan Hall yrkar på 3 minuters presentation, 5 minuters frågor och 5

minuters diskussion.

Mötet går till beslut

Mötet beslutar att godkänna yrkandet.

Agnes Karonen presenterar sig och svarar på frågor.

Agnes Karonen lämnar mötet.

Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut

Mötet beslutar att nominera Agnes Karonen till posten delegationsledare för SFS

för verksamhetsåret 21/22.

§18 Övrigt

Fullmäktige måste källsortera sina förpackningar.

§19 TMFÖ

Mötesordförande förklarar mötet avslutat 18:48.
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______________________

Mötesordförande

Alva Söderbäck

______________________

Justeringsperson

Evelina Nilsson

______________________

Sekreterare

Marie-Louise Lindgren

______________________

Justeringsperson

Ellen Högberg
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