
Vårdvetenskapliga studentföreningen
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Organisationsnr:
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Protokoll

Typ av sammanträde:

Fullmäktige 4

Sammanträdesdatum: Tid: Plats:

221214 17:00 C144, HSC

Närvarande
Ordinarie beslutande ledarmöten:
Nikola Boron
Erik Hummerhielm
Joakim Gustafsson
Moa Hardemo
Emilia Lambrant
Frida Mejborn
Annie Särnblad
Meja Thelander
Thilda Trulsson
Agnes Åberg

Tjänstgörande ersättare:

Ordinarie ersättare (suppleant)
Ebba Erlandsson

Mötesordförande:
Ilona de Sainte Marie

Mötessekreterare:
Agnes Åberg

Adjungerade med yttranderätt:
Ida Theander
Ilona de Sainte Marie
Moa Hjertén
Emina Dolovic

Adjungerade
Ebba Abrahamsson

mailto:ordf@vasvlund.se
http://www.vavslund.se


FORMALIA

§1. Mötets öppnande
Sekreteraren förklarar mötet öppnat kl. 17:32

§2. Justering av röstlängd
Röstlängden räknas till 10 personer. Nellie Persson, Lisa

Persson, Isabelle Jönsson och Amanda Jobäck justeras ut. Ebba
Erlandsson justeras in. Detta gör att röstlängden räknas till 11
personer.

§3. Mötets behöriga utlysande
Ordförande skickade ut kallelsen 221130 samt

handlingarna 221206. Mötet anses vara korrekt utlyst.

§4. Val av mötesordförande
Mötet beslutar att välja Ilona de Sante Marie till

mötesordförande.

§5. Val av justeringspersoner
Mötet beslutar att välja Thilda Trulsson och Annie Särnblad

till justerare.

§6. Tid av justering av protokoll
Protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 221221.
Protokollet ska vara justerat senast 221228.

§7. Föregående mötesprotokoll
Mötet beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll

och lägga till det till handlingarna.

§8. Adjungeringar
Adjungeringar enligt lista.

§9. Fastställande av dagordning
Mötet beslutar att ändra §13 Valberedningens förslag till

utlysta poster till §13 Firmatecknare. Därefter godkänner mötet
dagordningen.

§10. Meddelanden

§11. Rapporter
- Ordförande

Nyvalda ordförande har inte fått en fullständig överlämning ännu,
planeras att genomföras i början på nästa vecka eller början av
2023 med ordförande från verksamhetsår 21/22.
MFS/MFL har gjort en kontinuitetsplan för att kunna jobba framåt.
I och med den rådande situationen kring el kan delar av regionens

Bilaga 2
Föredragare:
Styrelsen



nätverk stängas av i ett par timmar, Medicinska fakulteten ser över
vad detta kan ha för betydelse för de olika utbildningarna.
Pedagogisk pris har delats ut till Anna Ekwall.
Diskussioner kring Arbetsterapeutprogrammet har varit, det som
tagits upp är lärarbristen, tankar kring att införa distansutbildning
på heltid med träffar på universitetet och att intag endast ska ske
på hösten med fler platser.

- VO-U ett
Varit på konferens med fakulteten. Arbetsterapeutprogrammet har
haft problemmed ett seminarium som har ändrats.
Möte har hållits med röntgensjuksköterskeprogrammet samt
sjuksköterskeprogrammet gällande att tidigarelägga terminsstart,
som kommer att träda i kraft kommande hösttermin.
Inkommit klagomål kring KUA då de uppmärksammats
missförhållande av läkarstudenter. Detta har lett till att man ska
tillsätta en undersköterska per team för att sjuksköterskorna ska
kunna fokusera på sina uppgifter.
Pedagogiskt pris delades ut till Lena Jönsson.

- VO-S
Flytten till ForumMedicum går framåt och man planerar en tidigare
inflytt. Skyddsombudsarbetet går framåt.
Sångböckerna är färdiga och det planeras ett sångbokssläpp, men
man inväntar svar från nationerna.

- Ekonomi
Prissättningen på sångböckerna är bestämt och godkänt av
ordförande. En budgetrevidering kommer att presenteras senare
under mötet 221214. Bokföringsarbetet för verksamhetsåret 2/23
är fortfarande under arbete men ekonomiansvarig planerar att det
ska färdigställas innan årsskiftet.

- Sekmästeriet
SSGIxVÅVS och julpuben var två lyckade evenemang.

- Aktivitetsutskottet
Regelbunden träning med löpning. Planerar en padelturnering.

- Novischeriet
Erik Hummerhielm är invald som G23. Alla faddrar har genomfört
alkoholutbildningen.

- Högtidsmarskalkeriet
Arbetet går framåt. Festum Curae kommitten är invald under
ValFum den 221214.



- Examenscermonierna
Våren är i stort sett färdigplanerad.

Diskussion & Beslut

§12. Entledigande av Jämlik, Intern
Representation

Mötet beslutar att godkänna
Jonathan Andersson Roswald
entledigande.
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§13. Firmatecknare för VÅVS och Corpus
Medicum

Enligt stadga ska ordförande
och ekonomiskt ansvarig
vara firmatecknare.

Hittills har ekonomiansvarig
och VO-s varit
Vårdvetenskapliga
studentföreningens
firmatecknare. VO-u har varit
Corpus Medicums
firmatecknare.

Mötet beslutar att de ovan
nämnda ska fortsätta vara
firmatecknare.

§13. Frikandidering ● Valförfarande för Vocalis till
sexmästeriet.

Två kandidater, Ebba
Abrahamsson och Agnes Karonen.

Mötet beslutar att Ebba får 3
minuter för att presentera sig.
Mötet beslutar att Ebba får 3
minuter sommötet kan ställa
frågor till henne.
Ebba Abrahamsson lämnar
rummet.

Agnes Karonen deltar inte på plats
på mötet. Ilone de Sainte Marie
läser upp Agnes Karonens
kandidatur. Mötet ringer upp
Agnes Karonen och ställer samma



frågor som till Ebba Abrahamsson.
Mötet lägger på telefonen.

Mötet går till diskussion.
Mötet beslutar att genomföra
röstningen med sluten votering.
Mötet går till beslut.

Mötet beslutar att välja Ebba
Abrahamsson till Vocalis i
sexmästeriet verksamhetsåret
22/23.

● Valförfarande för
Fullmäktige talman.

Moa Hjertén kandiderar till
fullmäktige talman.

Mötet beslutar att Moa får 3
minuter att presentera sig. Mötet
beslutar att Moa får 3 minuter som
mötet kan ställa frågor till henne.
Moa lämnar rummet.
Mötet går till diskussion.
Mötet beslutar att rösta med
öppen votering.
Mötet går till beslut.

Mötet beslutar att välja Moa
Hjérten till Fullmäktige Talman
verksamhetsåret 22/23.

§14. Budgetrevidering Mötet beslutar att godkänna
budgetrevideringen.

Detta innebär bland annat att:
● Fun with Fum får 2000 kr

per termin.
● Inköp av 800 st sångböcker

som kommer att säljas till
medlemmar.

● Styrelsen får 200 kr var för
att köpa tröjor för att
representera föreningen på
kommande event.

● Novischeriet har fått extra

Föredragare:
Anna
Hörvallius
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pengar. Totalt 27000
kronor som kommer att
användas för att jämna ut
förlusten på 11000 kronor
från förra novischperioden
och för att finansiera
kommande novischperiod.

Erik yrkar för en 5 minuters lång
paus, från 18:28 till 18:33. Mötet
godkänner yrkandet.

Mötet startar återigen 18:37.

§15 Mötestider Mötet beslutar att godkänna
mötestiderna för vårterminen
med ändringar.

Föredragare:
Ilona De
Sainte Marie
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§16 Ordförande Arvodering Avtal Mötet beslutar att godkänna
arvoderingsavtalet för Emina
Dolocvic, Ilona de Sainte Marie och
Ida Theander.

Föredragare:
Ida Theander
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§17 Uppdatering kring verksamhetsplanen Styrelsen informerar FUM om det
arbetet som de hittills har
genomfört och vad de för tillfället
arbetar med.

Föredragare:
Emina
Dolovcic
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§21 Övrigt
- Den reviderade stadgan har blivit godkänd av verksamhetsrevisor Matilda

Byström
- Av de 800 exemplar som Vårdvetenskapliga studentföreningen köpte in har man

hittills på tre dygn sålt 32 stycken sångböcker.

§22 OMFÖ

§23 Mötets avslutande av mötesordförande
Mötet avslutas 19:12.



_____________________________________ ____________________________________
Mötesordförande Justeringsperson
Ilona de Sainte Marie Annie Särnblad

_____________________________________ ___________________________________
Sekreterare Justeringsperson
Agnes Åberg Thilda Trulsson


