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Protokoll

Typ av sammanträde
Fullmäktige 6

Sammanträdesdatum Tid Plats
220407 17:00 Sal C144, HSC

Närvarande
Beatrice Persson, ledamot (t.o.m. §17)
Wilma Ludvigsson, ledamot
Agnes Winsth, ledamot
Hanna Norstedt, ledamot
Nora Wallner, ledamot
Evangeline Aastrup, ledamot
Ilona de Sainte Marie, ledamot
Klara Källmén, ledamot
Ellinor Palmgren, ledamot
Vanja Adbo Nicholls, ledamot
Nina Sannar, ledamot
Kalle Bergentz, ledamot (från §15)
Moa Hjertén, ledamot
Ellen Högberg, ledamot

Marie-Louise Lindgren, sekreterare

Ständigt adjungerade

Agnes Karonen, ordförande
Emina Dolovcic, vice ordförande med
studiesocialt ansvar

Adjungerade

Sanela Lulic
Nora Lee Bosseldal
Paulina Ekström
Emilia Lambrant

FORMALIA

§1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 17:05.
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§2 Mötets behöriga utlysande

Ordförande skickade ut kallelsen 220324 samt handlingarna 220331.

Mötet anses vara korrekt utlyst.

§3 Justering av röstlängd

Röstlängden räknas till 13 personer.

§4 Val av mötesordförande

Mötet beslutar att
välja Sanela Lulic till mötesordförande.

§5 Val av justeringspersoner

Mötet beslutar att
välja Nina Sannar och Moa Hjertén till justeringspersoner.

§6 Tid av justering av protokoll

Protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 220414.
Protokollet ska vara justerat senast 220421.

§7 Föregående mötesprotokoll

Mötet beslutar att
Godkänna föregående mötesprotokoll

§8 Adjungeringar

Adjungeringar enligt lista.

§9 Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att
Godkänna dagordningen med ändringen att §20 Entlediganden flyttas till §12
Meddelanden.

§10 Mötets sluttid

Mötet beslutar att
Fastställa mötets sluttid till 19:00.

§11 Val av tidsjusterare

Mötet beslutar att
Välja Vanja Adbo Nicholls till tidsjusterare.
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§12 Meddelanden
Matilda Olofsson, Meja Ohlsson, Ellinor Palmgren, Matilda Nilsson och Nora
Wallner önskar entledigas från sina uppdrag inom Sexmästeriet. Posterna är nu
vakantsatta.

Ordförande meddelar att det på nästa Fullmäktige kommer tas upp en
stadgeändring.

Utbildningsministern kommer till Lund på tisdag.

§13 Rapporter
Rapport från styrelsen
Ordförande

- Arbete med SFS.
- Fikat med AFs presidium. Har även träffat studentombudet.
- Planering kring pausningen av Masterprogrammet i medicinsk vetenskap

och psykiatrisjuksköterska.
- Arbete med verksamhetsberättelsen.
- LUS nya presidium är invalt.

Vice ordförande med utbildningsbevakande ansvar
- Samtliga utskott har haft mycket att göra i skolan, men ATUR och ORUR

ska ha möte inom kort. Har diskuterat med MUR för att säkerställa vilken
information de har fått angående pausningen av deras program.

- Har besökt ForumMedicum och diskuterat framtidens studiemiljö
tillsammans med delar av Corpus Medicum. Är väldigt avundsjuk på
framtida studenter!

- Allmänt styrelsearbete med med kommande verksamhetsplan, utlysingen
osv.

Vice ordförande med studiesocialt ansvar
- Sexmästeriet har från och med nu många vakanta poster. De anordnar en

sittning med SSGI på lördag.
- Aktivitetsutskottet är med i flera ligor vilket går bra.
- Novischeriet har påbörjat arbetet så smått.
- Högtidsmarskalkeriet är i full gång med planeringen av Festum Curae som

går av stapeln 27:e maj.

Ekonomiskt ansvarig
- Bokföringen för 19/20 är nästan klar.

DISKUSSION (D) & BESLUT (B)

§14 Frinominering
Mötet öppnar upp för frinominering och frikandidering av samtliga vakanta
poster inom VÅVS.
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Vanja Adbo Nicholls föreslår följande valförfarande: Tre minuter för presentation,
fem minuter till frågor. Sedan diskussion.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att godkänna yrkandet

Emina Dolovcic frinominerar Nora Lee Bosseldal till posten som Sexmästare och
Paulina Ekström till posten som pubmästare.

Nora och Paulina accepterar nomineringen.

Sexmästare:

Nora Lee Bosseldal presenterar sig och svarar på Fullmäktiges frågor.

Nora Lee Bosseldal lämnar mötet.

Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att
Välja Nora Lee Bosseldal till Sexmästare för resterande tid av verksamhetsåret
21/22.

Pubmästare:

Paulina Ekström presenterar sig och svarar på Fullmäktiges frågor.

Paulina Ekström lämnar mötet.

Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att
Välja Paulina Ekström till Pubmäsare för resterande tid av verksamhetsåret
21/22.

Novischgeneral:
Emilia frikandiderar till posten som Novischgeneral.

Emilia presenterar sig och svarar på Fullmäktiges frågor.

Emilia lämnar mötet.

Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att
Välja Emilia till Novischgeneral för verksamhetsåret 22/23.
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Röstlängden justeras till 14 personer. Kalle Bergentz justeras in i röstlängden.

§15 Konkretisering av verksamhetsplan (D&B)
Presidiet presenterar, något försenat, vad som är genomfört i årets
verksamhetsplan.

Mötet diskuterar.

Mötet ajourneras till 18:00.
Mötet återupptas 18:01.

§16 GDPR-policy (D&B)
Styrelsen bestämde verksamhetsåret 18/19 att ta fram en GDPR-policy. Detta
blev inte gjort förens nu.

Mötet diskuterar.

Vanja Adbo Nicholls yrkar på att återremittera dokumentet till styrelsen.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att godkänna yrkandet

§17 Krishanteringsplan (D&B)
Efter en händelse inom Corpus Medicum framkom det att VÅVS inte har någon
krishanteringsplan. Ett förslag på ett sådant dokument har nu tagits fram av
styrelsen.

Mötet diskuterar.

Röstlängden justeras till 13 personer. Beatrice Persson justeras ut ur röstlängden.

Vanja Adbo Nicholls yrkar på att återremittera dokumentet till styrelsen.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att godkänna yrkandet

Vanja Adbo Nicholls yrkar på att förlänga mötets sluttid till 19:30.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att godkänna yrkandet

§18 Novischperioden- lokalfråga (D)
Styrelsen ålades av Fullmäktige att kolla vidare på Novischperiodens lokalfråga.
Presidiet presenterar nu vad man har kommit fram till.
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Mötet diskuterar.

§19 Fum-ölen (D)
Fullmäktige behöver ta ett beslut angående ett extrainsatt FUM-möte för att
kunna genomföra FUM-ölen innan ValFUM 9:e och 10:e maj. Detta är ett tillfälle
när årets FUM och nästkommande verksamhetsårs FUMmöts samt en
introduktion för de nya i vad FUM innebär. Styrelsen har föreslagit datumet 20:e
april.

Mötet diskuterar.

Beslutet kommer tas Per Capsulam då Fullmäktige önskar undersöka
tillgängligheten hos nya Fullmäktige.

Mötet ajourneras till 19:05.
Mötet återupptas 19:04.

§20 Examensceremoni (D&B)
Som nämnt på tidigare FUM förs just nu en diskussion inom Corpus Medicum
kring att lämna över ansvaret för examensceremonin till fakulteten. Detta till
följd av att det i nuläget inte fungerar, eftersom personer från fakulteten styr i
examen för både röntgen och sjuksköterska. Detta har lett till att
ansvarsfördelningen blir oklar och VÅVS inte får den information som behövs.
Tanken är isåfall att hela kåren lämnar ifrån sig ansvaret för examenceremonin,
samt att vi reviderar GUN-avtalet, eftersom fakulteten i nuläget betalar kåren för
detta.

Mötet diskuterar.

Vanja Adbo Nicholls yrkar på att styrelsen ska undersöka möjligheterna kring att
överlåta examensceremonin till fakulteten.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att godkänna yrkandet

Ilona de Sainte Marie yrkar på att förlänga mötets sluttid till 19:45.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att godkänna yrkandet

§21 Ändring i Corpus Medicums stadga (D&B)
Just nu står det i stadgan att ordförande ska vara språkrör för Corpus Medicum.
Eftersom att framtiden är oviss är denna formulering problematisk. Följande
beslutades på CM stym:
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“Verksamhet bör ändras för att spegla hur organisationen skall fungera.

Språkrören bör utses av varje sektion separat. Detta för att kunnas ersättas av en

suppleant eller tillföreträdande för posten under vissa perioder.

För

att ändra Corpus Medicums stadga §17 enligt följande:

“Corpus skall ha tre språkrör som skall representera kåren i officiella

sammanhang. Dessa skall utses separat av varje studentförening i deras högsta

beslutande organ. Språkrören agerar i förening firmatecknare för Corpus.’’”

Fullmäktige behöver nu ta ställning kring att godkänna detta.

Mötet diskuterar.

Vanja Adbo Nicholls yrkar på att återremittera dokumentet till Corpus Medicums
styrelse.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att godkänna yrkandet

Vanja Adbo Nicholls yrkar på att förlänga mötets sluttid till 20:15.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att godkänna yrkandet

§22 Övrigt

Vanja Adbo Nicholls önskar diskutera SSGI:s eventuella ingång i MF. Fullmäktige
önskar skicka med vad styrelsen ska kolla upp till nästa FUM-möte. Önskemål
som framkommer är:

- att ett möte med gamla VÅVS-presidialer sker innan,
- att förklara exakt hur det går till rent praktiskt samt vad det innebär för

VÅVS framtid,
- att visa hur man ska arbeta för att MF inte ska få ett övertag i många

frågor,
- ta med alternativa förslag samt argument för varför en övergång till VÅVS

är uteslutet,
- hur pengafördelningen enligt HTS skulle påverkas.

§23 TMFÖ

Mötesordförande förklarar mötet avslutat 19:55.
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______________________

Mötesordförande

Sanela Lulic

______________________

Justeringsperson

Nina Sannar

______________________

Sekreterare

Marie-Louise Lindgren

______________________

Justeringsperson

Moa Hjertén
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