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Närvarande
Ordinarie beslutande ledarmöten:
Erik Hummerhielm
Nikola Boron
Emilia Lambrant
Meja Thelander
Joakim Gustafsson
Agnes Åberg
Nellie Persson
Moa Hardemo
Thilda Trulsson
Lisa Persson
Annie Särnblad
Isabelle Jönsson
Frida Mejborn
Amanda Jobäck

Tjänstgörande ersättare:

Ordinarie ersättare (suppleant)
Amanda Victoren
Ebba Erlandsson

Mötesordförande:
Moa Hjertén

Mötessekreterare:
Agnes Åberg

Adjungerade med yttranderätt:
Ida Theander
Ilona de Sainte Marie
Matilda Byström
Anna Hörvallius

Adjungerade
Emina Dolovcic
Farshid Zeinai
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FORMALIA

§1. Mötets öppnande
Sekreteraren förklarar mötet öppnat kl. 17.05.

§2. Justering av röstlängd
Röstlängden räknas till 14 personer. Tove Andius justeras ut
ur röstlängden. Amanda Victorén
justeras in i röstlängden.
Detta resulterar i att röstlängden räknas till 15 personer.

§3. Mötets behöriga utlysande
Mötet anser att kallelsen till mötet den 17 November 2022
inte var korrekt utlyst.
Mötet beslutar att godkänna och fortsätta med mötet.

§4. Val av mötesordförande
Mötet beslutar att välja Moa Hjertén till mötesordförande.

§5. Val av justeringspersoner
Mötet beslutar att välja Meja Thelander och Joakim
Gustafsson till justeringspersoner.

§6. Tid av justering av protokoll
Protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 221124.
Protokollet ska vara justerat senast 221201.

§7. Föregående mötesprotokoll
Mötet beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll.

Bilaga 1
Föredragare:
Agnes Åberg

§8. Adjungeringar
Mötet beslutar att adjungera efter listan med närvarorätt alt.
Närvaro- och yttranderätt

§9. Fastställande av dagordning
Mötet beslutar att godkänna dagordningen med tillägg.

§10. Meddelanden

§11. Rapporter
- Ordförande

Entledigande av Ida, Ilona, Therani och Anna från Fullmäktige har
godkänts. Styrelsen har påbörjat arbetet kring en överlämning till
blivande ordförande.
Vi är engagerade i Lunds universitets allians som hade
medlemsmöte den 1-2 November.

Bilaga 2
Föredragare:
Styrelsen



- VO-U
Fortsatt arbete tillsammans med
ambulanssjuksköterskeprogrammet, där man har tagit hjälp och
skrivit ihop ett sammanfattat dokument som kan skickas till
kursansvariga.
Vo-u har inte många studentärenden bokade för tillfället, men hon
har ett bokat möte tillsammans med röntgensjuksköterskor.

- VO-S
Ombyggnationen och flytten till ForumMedicum går framåt.
VO-S har gått skyddsombudsutbildning.
Eventuellt ska man ändra antagningsprocessen för
specialistsjuksköterskor, vilket innebär att man ska kunna söka
programmet både med högskolepoäng och yrkeserfarenhet.
Kursen Anatomi och fysiologi innebär hög arbetsbelastning och låg
genomströmning.
Barnmorskeprogrammet har hög arbetsbelastning och borde vara
längre.
Man har även beställt 800 exemplar av sångboken.

- Novischeriet
Fadderutlysningen är klar. Det var 35 st som sökte fadder till våren
varav 85% av dessa var T1. Ingen från T5 eller T6 har sökt fadder.
Nästkommande novischperiod har fastställt schema och tema. G21
avsäger sig sin post.

- Aktivitetsutskottet
Badmintonturnering 4/11 som ansågs vara lyckat. Planeringen för
fler event är igång men inget är spikat ännu.

- Sexmästeriet
Sittning tillsammans med SSGI 19/11. Biljetterna tog slut efter 3
minuter. Sexmästeriet är gärna behjälpliga under sångbok
sittningen.

- Marskalkeriet
Corbalen är avslutad. Högtidsmarsalken börjar planera Festum
Curae.

- Ekonomisk rapport
Nästan helt färdigställt novischperioden. I höstas gick dem över
budgeten med 11.000 kr. Bokföring 18/19, 19/20 och 20/21 klart.

- Externa organ
Utan anmärkning.



Diskussion & Beslut

§12. Per capsulam beslut Mötet beslutar att lägga Per
Capsulam beslut till handlingarna.

Bilaga 3&4

§13. Valnämndens protokoll - Fyllnad ValFUM Mötet beslutar att lägga till §13 till
handlingarna.

Bilaga 5

§14. Entledigande av Anna Larsen Mötet beslutar att lägga till §14 till
handlingarna.

Anna Larsson entledigande
godkänns av mötet.

Bilaga 6

§15 Entledigande av Nora Bosseldal Mötet beslutar att godkänna §15
till handlingarna.

Nora Bosseldals entledigande
godkänns av mötet.

§16 Nominering av Therese Nilsson till
ATUR Vice Ordförande

Mötet beslutar att välja Therese
Nilsson till ATUR Vice Ordförande
under verksamhetsåret 22/23.

Bilaga 7

§16 Nominering av Emina Dolovcic till VÅVS
Ordförande

Emina Dolovcic kandiderar för
ordförandeposten.

Valförfarande för ordförande.

Mötet beslutar att Emina får 5
minuter att presentera sig.
Mötet beslutar att Emina får 5
minuter sommötet kan ställa
frågor till henne.
Emina Dolovic lämnar rummet.
Mötet går till diskussion.
Mötet går till beslut.

Fullmäktige beslutar att välja
Emina Dolovcic som Ordförande
för VÅVS verksamhetsåret 22/23.
Detta innebär att hon från och
med idag fram tills 1 Januari 2023
kommer att ha 25% av
ordförandeposten.
Under VT23 kommer hon att ha
100% av posten.



§17 Fri Nomineringar på vakanta poster ● Farshid Zeinai kandiderar
för sportansvarig i
Aktivitetsutskottet.

Valförfarande för sportansvarig i
aktivitetsutskottet.

Mötet beslutar att Farshid får 3
minuter att presentera sig.
Mötet beslutar att Farshid får 3
minuter sommötet kan ställa
frågor till honom.
Farshid Zeinai lämnar rummet.
Mötet går till diskussion.
Mötet går till beslut.

Mötet beslutar att välja Farshid
Zeinai till sportansvarig i
aktivitetsutskottet under
verksamhetsåret 22/23.

● Erik Hummerhielm
kandiderar för
Novischgeneral.

Valförfarandet för novischgeneral
G23.

Emilia Lambrant, G22, justeras ut
ur röstlängden. Ebba Erlandsson
justeras in i röstlängden.

Mötet beslutar att Erik får 3
minuter att presentera sig.
Mötet beslutar att Erik får 3
minuter sommötet kan ställa
frågor till honom.
Erik Hummerhielm lämnar
rummet.
Mötet går till diskussion.
Mötet går till beslut.

Mötet beslutar att välja Erik
Hummerhielm till novischgeneral
G23 VT23.

§18 Reglemente Styrelsen yrkar för att deras Bilaga 8



revidering ska gå igenom.

Styrelsen har kollat över
reglementet och kommit med
förslag på ändringar. Ilona de
Sante Marie presenterar ett förslag
enligt bilaga 5.

Mötet beslutar att godkänna §18
tillsammans med arbetsgruppens
förslag på revidering.

§19 Budgetrevidering §19 är struken från dagens möte.
Detta på grund av att det kommer
tas upp under nästkommande
möte.

Bilaga 9
Föredragare:
Anna
Hörvalius

§20 Äskan från sexmästeriet Sexmästeriet äskar för att få
pengar från Vårdvetenskapliga
studentföreningen för att kunna
köpa en högtalare som skall
användas under kommande event.
Sexmästare Thilda Trulsson äskar
för en summa på 3000 kr.

Mötet går till diskussion.
Emilia Lambrant yrkar för att
Sexmästeriet ska få 5000 kr för att
köpa en högtalare till föreningen
som kan användas av alla
utskotten.

Mötet går till beslut med öppen
votering.
Mötet beslutar att ge sexmästeriet
5000 kr att köpa en högtalare för
under Black Friday.

*Mötet diskuterar även om regler
kring högtalaren.

Bilaga 10

§21 Övrigt
Ida Theander yrkar för att man ska starta en arbetsgrupp för namnskyltar till
Vårdvetenskapliga Studentföreningens medlemmar.



Förslagets syfte är att namnskyltarna ska ha Vårdvetenskapliga studentföreningens
logga samt att medlemmar ska kunna köpa en egen namnskylt till ett rabatterat pris.

Fullmäktige beslutar att godkänna yrkandet.

§22 Mötets avslutande av mötesordförande
Mötet avslutas 18:44.

_____________________________________ ____________________________________
Mötesordförande Justeringsperson
Moa Hjertén Joakim Gustafsson

_____________________________________ ___________________________________
Sekreterare Justeringsperson
Agnes Åberg Meja Thelander


