
Vårdvetenskapliga
Studentföreningen

Box 157, 221 00 LUND

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

Protokoll

Typ av sammanträde
Fullmäktige 7

Sammanträdesdatum Tid Plats
220421 18:00 C144

Närvarande
Wilma Ludvigsson, ledamot
Jonathan Hall, ledamot
Ronja Eriksson Frykberg, ledamot
Agnes Winsth, ledamot
Evelina Nilsson, ledamot
Hanna Norstedt, ledamot
Nora Wallner, ledamot
Ilona de Sainte Marie, ledamot
Ellinor Palmgren, ledamot
Paulina Pennanen, ledamot
Kalle Bergentz, ledamot

Marie-Louise Lindgren, sekreterare

Ständigt adjungerade

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

Adjungerade

Sebastian Pfaff
Ida Theander
Erik Hummerhielm
Nikola Boron
Anna Hörvallius
Emilia Lambrant
Meja Thelander
Ingrid Stengard-Olsson
Joakim Gustafsson
Agnes Åberg
Tove Andius
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FORMALIA

§1 Mötets öppnande

Sekreterare förklarar mötet öppnat kl. 18:23.

§2 Mötets behöriga utlysande

Mötet anses inte vara korrekt utlyst, men Fullmäktige var medvetna om detta då
de tog beslut ommötestid.

Mötet beslutar att
Fortgå med mötet

§3 Justering av röstlängd

Röstlängden räknas till 11 personer.

§4 Val av mötesordförande

Mötet beslutar att välja Sebastian Pfaff till mötesordförande.

§5 Val av justeringspersoner

Mötet beslutar att
Välja Kalle Bergentz och Paulina Pennanen till justeringspersoner.

§6 Tid av justering av protokoll

Protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 220428.
Protokollet ska vara justerat senast 220505.

§7 Föregående mötesprotokoll

Mötet beslutar att
Godkänna föregående mötesprotokoll

§8 Adjungeringar

Adjungeringar enligt lista.

§9 Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att
Godkänna dagordningen.

§10 Mötets sluttid
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Mötet beslutar att
Fastställa mötets sluttid till 20:00.

§11 Val av tidsjusterare

Mötet beslutar att
Välja Jonathan Hall till tidsjusterare.

§12 Meddelanden

Inga nya meddelanden.

§13 Rapporter
Rapport från styrelsen
Ordförande

- Tillsammans med dekan och vice dekan tagit fram en presentation av
bygget av forummedicum och evakueringen som ska presenteras
imorgon på Universitetsstyrelsen

- Representerat kåren och pratat med utbildningsminister Anna Ekström
om svårigheter vi ser för våra studenter. Pratade om psykisk ohälsa och
bristen på VFU-platser

- Deltagit i medicinska fakultetsstyrelsens möte, inget att rapportera
- Deltagit i institutionsstyrelses möte, inget att rapportera
- Planering av GUN-internat
- Haft semester

Vice ordförande med utbildningsbevakande ansvar
- Arbetat mycket med studentärenden, kul att så många hittar dit!
- Har varit på ett till möte angående ForumMedicums möblering

Vice ordförande med studiesocialt ansvar
- Haft sittning med SSGI, mer sådant vore kul!
- Det nya sexmästeriet är redan igång med att planera ett evenemang till

slutet av terminen, möjligtvis cykelfest
- Högtidsmarskalkeriet har mycket att göra med Festum Curae, eventet

kommer upp ikväll på Facebook

Ekonomiskt ansvarig
- Inte mycket sedan innan, förhoppningsvis klar med 19/20 efter ikväll

Arbetsmarknadsansvarig
- Fortsatt kontakt med Ecura

Pr- och kommunikationsansvarig
- Uppmuntrar Fullmäktige att uppmuntra folk att söka poster till nästa

verksamhetsår
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DISKUSSION (D) & BESLUT (B)

§ 14 Verksamhetsplan (D&B)
Styrelsen har tagit fram ett förslag på nästa verksamhetsårs verksamhetsplan.
Verksamhetsrevisor Matilda Byström informerar om att praxisen har varit att
diskutera verksamhetsplanen två vändor i FUM samt att remittera den till
utskotten innan beslut. Beslutet skulle således kunna fattas på det sista
FUM-mötet tillsammans med budget. Det finns dock inget styrdokument som
reglerar detta, utan Fullmäktige får själv bestämma hur de önskar göra.

Mötet diskuterar.

Sekreterare Marie-Louise Lindgren kommenterar i dokumentet de ändringar
som Fullmäktige vill se.

Mötet ajourneras till klockan 19:33.

Mötet återupptas klockan 19:34

Kalle Bergentz yrkar på att förlänga mötets sluttid till klockan 20:30.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att godkänna yrkandet.

Mötet ajourneras till klockan 20:25.

Mötet återupptas klockan 20:25

Ilona de Sainte Marie yrkar på att förlänga mötets sluttid till klockan 21:00.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att godkänna yrkandet.

Jonathan Hall yrkar på att återremittera Verksamhetsplanen till Styrelsen för att
tas upp på nästa Fullmäktige.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att godkänna yrkandet.

§ 15 GDPR-policy (D&B)
Förra Fullmäktige-mötet återremitterades GDPR-policyn. De efterfrågade
ändringarna är nu gjorda.

Mötet diskuterar.

Jonathan Hall yrkar på att godkänna GDPR-policyn samt att ålägga styrelsen att
kontakta en juridisk kunnig person för att se att dokumentet är giltigt.
Dokumentet ska tas upp igen om fel hittas.
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Mötet går till beslut
Mötet beslutar att godkänna yrkandet

§ 16 Fördelar med att engagera sig i FUM
Styrelsen önskar att FUM diskuterar vilka fördelar de vill se att en
Fullmäktigeledamot får. Detta skulle kunna underlätta för framtida rekrytering
till FUM. Mötet informeras om att problemet med få FUM-ledamöter inte är nytt
utan har pågått väldigt länge.

Jonathan Hall yrkar på att bordlägga punkten till nästa Fullmäktigemöte.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att godkänna yrkandet.

§17 Övrigt

Verksamhetsrevisor önskar diskutera stadgarevideringen. Hon önskar förtydliga
så att FUM har förstått vad revideringen innebär. Mötet diskuterar.

§18 TMFÖ

Mötesordförande förklarar mötet avslutat 20:52.

____Sebastisan Pfaff_______

Mötesordförande

Sebastian Pfaff

______________________

Justeringsperson

Paulina Pennanen

______________________

Sekreterare

Marie-Louise Lindgren

______________________

Justeringsperson

Kalle Bergentz
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