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Protokoll

Typ av sammanträde
Fullmäktige 8

Sammanträdesdatum Tid Plats
220525 17:00 C144, HSC

Närvarande

Thearni Thevaranjan, ledamot
Beatrice Persson, ledamot
Wilma Ludvigsson, ledamot
Ronja Eriksson Frykberg, ledamot
Agnes Winsth, ledamot
Nora Wallner, ledamot
Ilona de Sainte Marie, ledamot
Klara Källmén, ledamot
Ellinor Palmgren, ledamot
Nina Sannar, ledamot

Kalle Bergentz, ledamot

Marie-Louise Lindgren, sekreterare

Ständigt adjungerade
Agnes Karonen, ordförande

Matilda Byström, verksamhetsrevisor

Adjungerade
David Borgenstam

FORMALIA

§1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 17:05.

§2 Mötets behöriga utlysande
Ordförande skickade ut kallelsen 220511 samt handlingarna 220518.

Mötet anses vara korrekt utlyst.
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§3 Justering av röstlängd

Röstlängden räknas till 11 personer.

§4 Val av mötesordförande

Mötet beslutar att välja David Borgenstam till mötesordförande.

§5 Val av justeringspersoner

Mötet beslutar att
välja Ronja Eriksson Frykberg och Thearni Thevaranjan till justeringspersoner.

§6 Tid av justering av protokoll

Protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 220601.
Protokollet ska vara justerat senast 220608.

§7 Föregående mötesprotokoll

Mötet beslutar att
Godkänna föregående mötesprotokoll.

§8 Adjungeringar

Adjungeringar enligt lista.

§9 Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att
Godkänna dagordningen korrigeringen att §14 och §15 diskuteras i klump.

§10 Mötets sluttid

Mötet beslutar att
Fastställa mötets sluttid till 20:00.

§11 Val av tidsjusterare

Mötet beslutar att
Välja Ilona de Sainte Marie till tidsjusterare.

§12 Meddelanden
Ordförande Agnes Karonen meddelar att barackerna är på plats. Det bokas
numera in både undervisning och tentamen i dessa.

§13 Rapporter
Rapport från styrelsen
Ordförande
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Mycket externt arbete med bland annat SFS som har haft FUM. Inför detta
var det mycket arbete med LUA. Har i vanlig ordning suttit i många möten
om ForumMediucm. Till exempel diskuterades vad
grundutbildningspengarna ska användas till och inte. Har även varit på
internat som var givande. Har haft ValFUM där mycket tid har gått till att
leta en efterträdare till ordförande som fortfarande är vakant. Det blir ett
extrainsatt ValFUM den 2:a juni. Har även haft många andra möten med
till exempel GUN och LUS ting. Presidiet har även haft möte med
verksamhetsrevisor Matilda Byström för att prioritera hur arbetet ska
läggas upp under den sista delen av verksamhetsåret. Exptiden rullar på
och en hel del mersch har sålts. Arbete med studentärenden. Festum
Curae på fredag.

Vice ordförande med utbildningsbevakande ansvar
Arbetar också med studentärenden. Har även arbetat med överlämningar
både för posten som Vice men även för utskotten. Meddelar att det
kommer bli en del förändringar i programdirektörer nästa år, då både
sjuksköterskeprogrammet, arbetsterapeutprogrammet och
specialistsjuksköterskeprogrammen byter programdirektörer. I övrigt
allmänt arbete med att knyta ihop säcken inför verksamhetsårets slut!

Vice ordförande med studiesocialt ansvar
Jobbar mycket med Festum Curae. Utskotten har en del studiesociala
evenemang kvar somman gärna får gå på.

Ekonomiskt ansvarig
Arbete med budget och utbetalning av utläggningsblanketter. Väntar på
svar från extern revisor angående bokslut för verksamhetsåret 19/20.

Arbetsmarknadsansvarig
Arbetar med det nya kontraktet med Ecura.

PR- och kommunikation
Arbete med utlysningar och event.

DISKUSSION & BESLUT

§14 Motion: Förslag till stadgeändring (D&B)
Verksamhetsrevisor Matilda Byström har fått i uppgift av Fullmäktige att ta fram
ett förslag på stadgeändring. Denna presenterar hon nu för Fullmäktige.

Mötet diskuterar.

§15 Proposition: förslag till stadgeändring rörande fullmäktiges sammansättning
& Proposition:Förslag till reglementesändring om fum-sekreterares rösträtt
(D&B)

Styrelsen har i samband med förslaget på stadgeändring tagit fram två
propositioner. Ordförande Agnes Karonen presenterar nu dessa.
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Mötet diskuterade dessa under §14.

Mötet ajourneras till 18.00.

Mötet återupptas klockan 18:03.

Mötet börjar med att ställa förslaget på §7.6 mot styrelsens motförslag.

Mötet går till beslut

Mötet beslutar att godkänna styrelsens förslag för § 7.6

Mötet går till beslut

Nora Wallner yrkar på att godkänna samtliga ändringar var paragraf för sig med
undantag för §7.6 samt att avslå nuvarande yrkande a).

Mötet beslutar att godkänna yrkandet.

Mötet går till beslut

Mötet beslutar att godkänna yrkande b) i förslaget till stadgeändring.

Mötet beslutar att godkänna yrkandet under §17.4 i styrelsens förslag.

Mötet beslutar att godkänna yrkandet under §18.9 i styrelsens förslag.

Mötet beslutar att godkänna yrkandet c) i förslaget till stadgeändring.

§16 Verksamhetsplan (D&B)
Verksamhetsplanen för 22/23 har sedan den senast var uppe i Fullmäktige
reviderats av styrelsen efter Fullmäktiges önskemål samt gått ut till samtliga
utskottsordföranden. Fullmäktige måste nu diskutera och besluta om det nya
förslaget. Marie-Louise Lindgren presenterar ändringarna.

Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att godkänna Verksamhetsplanen för 22/23 enligt styrelsens
förslag.

§17 Corpus Medicums verksamhetsplan 22/23 (D&B)
Corpus Medicums styrelse har tagit fram ett förslag på en verksamhetsplan för
Corpus Medicum 22/23. Ordförande Agnes Karonen presenterar förslaget.
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Verksamhetsplanen kommer också gå igenomMF:s Fullmäktige och SSGI:s
Stormöte. Fullmäktige måste nu diskutera och besluta om förslaget.

Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att godkänna Corpus Medicums verksamhetsplan för 22/23.

§18 Stadgeändring Corpus Medicums stadga (D&B)
När denna punkt lyftes på senaste Fullmäktige fanns det en del oro kring
stadgeändringen, exempelvis att det tolkades som att en sektion på egen hand
kunde ta samtliga språkrörsposter. Stadgeändringen har nu gått upp till
CM-STYM igen samt godkänts av MF och SSGI. Ordförande Agnes Karonen önskar
diskutera denna fråga en gång till samt förtydliga att så inte är fallet.

Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att godkänna stadgeändirngen i Corpus Medicums

§19 Budget 22/23 (D&B)
Styrelsen har tagit fram ett förslag på budget för verksamhetsåret 22/23. Tyvärr
kunde ekonomiskt ansvarig Paulina Pennanen inte närvara på mötet, men hon
har skickat med ett dokument med förklarande kommentarer somMarie-Louise
Lindgren läser upp.

Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att godkänna liggande förslag för Budgeten verksamhetsåret 22/23

§20 Krishanteringsplan (D&B)
Krishanteringsplanen har sedan den senast var uppe i Fullmäktige setts över av
fakulteten samt reviderats efter detta. Det nya förslaget presenteras nu för
Fullmäktige.

Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att godkänna Krishanteringsplanen.

§21 Övrigt

Ordförande Agnes Karonen önskar meddela att det sprids rykten om att vissa program
har bokat alla salar på ForumMedicum redan. Detta är inte sant.
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Sekreterare Marie-Louise Lindgren vill passa på att tacka FUM för detta verksamhetsår!
Styrelsen kommer ordna en tackfest för alla som har varit aktiva under detta
verksamhetsår. Ett extra tack riktas till Ellinor Palmgren som har varit med på exakt alla
Fullmäktigemöten!

§22 TMFÖ

Mötesordförande förklarar mötet avslutat 18:36.

____David B�genstam______

Mötesordförande

David Borgenstam

____Thearni Thevaranjan____

Justeringsperson

Thearni Thevaranjan

__Marie-Louise Lindgren_____

Sekreterare

Marie-Louise Lindgren

___Ronja Eriksson Frykberg___

Justeringsperson

Ronja Eriksson Frykberg
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