
Vårdvetenskapliga
Studentföreningen

Box 157, 221 00 LUND

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

Protokoll

Typ av sammanträde
Fullmäktige 6

Sammanträdesdatum Tid Plats
230223 17:00 C181, HSC

Närvarande

Erik Hummerhielm, ledamot
Emilia Lambrant, ledamot
Meja Thelander, ledamot
Joakim Gustafsson, ledamot
Moa Hardemo, ledamot
Annie Särnblad, ledamot
Isabelle Jönsson , ledamot
Frida Mejborn, ledamot
Amanda Jobäck, ledamot

Talman:
Moa Hjertén

Ständigt adjungerade med
yttranderätt:
Emina Dolovcic, Ordförande
Anna Hörvallius, Ekonomisk ansvarig

Ida Theander, VO-U - Sekreterare

FORMALIA

§1 Mötets öppnande

Mötesordförande förklarar mötet öppnat kl. 17:07

§2 Justering av röstlängd

Röstlängden räknas till 9 personer.

§3 Mötets behöriga utlysande

Talmannen skickade ut kallelsen 230209 samt handlingarna 230216.
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Mötet anses vara korrekt utlyst.

§4 Adjungerade

Inga adjungerade under dagens möte

§5 Val av justeringspersoner

Fullmäktige beslutar att
välja Amanda Jobäck och Erik Hummerhielm till justeringspersoner.

§6 Tid av justering av protokoll

Protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 230302.
Protokollet ska vara justerat senast 230309.

§7 Föregående mötesprotokoll Bilaga 1

Fullmäktige beslutar att
Godkänna föregående mötesprotokoll

§8 Fastställande av dagordning

Fullmäktige beslutar att
Godkänna dagordningen

§9 Meddelanden

inga meddelade under dagens möte

§10 Rapporter Bilaga 2
Rapport från styrelsen

- Ordförande
De interna kvalitets dialogerna med program nämnderna har påbörjats och dialogerna
kommer ske i början av mars. CM har bjudit in studenthälsan och studentprästen för att
närvara på en kaffetid för att marknadsföra deras arbetsuppgifter.

Från grundutbildningsnämnden har beslut tagits gällande Masterprogrammet i
medicinsk vetenskap uppstart HT23, gemensamma kursutvärderingar ska komma i
bruk senast VT 24. Ekonomi, utbildningsplaner osv ska ses över på programnämnden
för rehabilitering.

- Vice ordförande med utbildningsbevakande ansvar
Tillsammans med ATUR och ORUR har det planerats in träffar i de terminerna som
saknar termins representanter, annars har det varit lugnt.

- Vice ordförande med studiesocialt ansvar
Novishperioden har avslutas och styrelsen har diskuterat hur man kan göra
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novischperioden bättre.
- Ekonomiskt ansvarig

Bokföringen för 19/20 och 20/21 är nu klart i fortnox och därmed ska dessa vara redo
för bokslut. Ekonomin inför festum Curae har setts över och det ser bra ut,
sammanställning av Novishperioden VT23 har påbörjats.

- Arbetsmarknadsansvarig
Corpus Laborans har genomförts, och det blev bra!

DISKUSSION & BESLUT

BESLUT och DISKUSSION

§11 Poster inför verksamhetsåret 23/24 (D) Fullmäktige diskuterar kring vilka poster som
är viktigt att tillsätta till hösten och hur detta
ska göras. Diskussioner gällande vad som vi kan
göra för att processen ska bli lättare att bli
engagerade i VÅVS och hur vi kan
marknadsföra våra poster bäst på sociala
medier.

Bilaga 3

§14 Revidering av åsiktsprogram (B&D) Ida Theander beskriver det påbörjade arbetet
med åsiktsprogrammet och beskriver en önskad
arbetsgrupp.

Deltagare för arbetsgruppen:
- Meja Thelander
- Frida Mejborn
- Moa Hardemo
- Joakim Gustafsson

Fullmäktige beslutar att godkänner
arbetsgruppen

§15 Val av hedersmedlem Emina Dolovcic läser den muntliga
nomineringen som har inkommit till styrelsen
för hedersmedlem.

Fullmäktige diskuterar kandidaten

Fullmäktige går till beslut.

Fullmäktige beslutar att välja David
Borgenstam till hedersledamot.

§16 Frikandidering Inga frikandideringar

§17 Övrigt
● Namnskyltar kommer läggas ut för försäljning 50kr/st
● Styrelsen planerar temaresa till Helsingör för planeringsdag/styrelsemöte i Mars Månad,

Org nr. 845002-9551



det kommer bekostas av styrelsens pengar och inkl resa och mat.
● Expentiden, skriv upp på schema när man kan hjälpa till!
● Pengar för avtackning, styrelsen har diskuterat att dessa pengar ska läggas på billigare

festum biljetter

§18 TMFÖ

Talman förklarar mötet avslutat 18:10.

______________________

Talman/Mötesordförande

Moa Hjertén

______________________

Justeringsperson

Erik Hummerhielm

______________________

Sekreterare

Ida Theander

______________________

Justeringsperson

Amanda Jobäck
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