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Sammanträdesdatum Tid Plats
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Närvarande:
Ordinarie: Adjungeringar:
Vanja Adbo Nicholls
Emina Dolovcic
Agnes Karonen
Paulina Pennanen
Marie-Louise Lindgren
Evelina Nilsson
Ilona De Sainte Marie
Wilma Ludwigsson
Maria Blåe

FORMALIA

§1 Mötet öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat kl 17:14.

§2 Mötets behöriga utlysande

Mötet anses vara korrekt utlyst.

§3 Val av justeringsperson



Styrelsen beslutar

att välja Evelina Nilsson till justeringsperson.

§4 Tid för justering av protokoll

Styrelsen beslutar

att protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 210923

att protokollet ska vara justerat senast 210930

§5 Justering av röstlängd

7 stycken röstberättigade är närvarande.

§6 Adjungeringar

Inga adjungeringar under dagens möte.

§7 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen med tillägg av punkter under övrigt.

§8 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar att

lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§9 Mötets sluttid

Mötet beräknas pågå till kl 20:00.

§10 Val av tidsjusterare

Styrelsen beslutar

att välja Emina Dolovcic till tidsjusterare för mötet.

§11 Meddelanden

Marie-Louise Lindgren meddelar att hon har valt att säga upp sin post som sekreterare

och informationsansvarig i Styrelsen från och med den 1:a oktober, detta för att söka

en annan post inom Styrelsen.



Agnes Karonen meddelar att hon har valt att säga upp sin post som VO-U i Styrelsen

från och med den 1:a oktober, detta för att söka en annan post inom Styrelsen.

Suppleant Wilma Ludwigsson meddelar att hon kommer att ha praktik i Kalmar under

hösten och kommer därav kanske inte kunna medverka på plats vid alla tillfällen.

Ordförande Vanja Adbo Nicholls meddelar att det har varit problem med VÅVS

förråd. Kontakten med HSC har varit bristfällig vilket har lett till att både MF och

SSGI också har påverkats.

Ilona de Sainte Marie meddelar att vår merch har kommit efter många om och men!

Ordförande Vanja Adbo Nicholls meddelar även med sorg att detta är hennes sista

styrelsemöte.

§12 Rapporter

● Ordförande rapporterar:

Har arbetat in i det sista inför sina 2 sista veckor på posten. Studerar 100% vid sidan

om vilket har varit stressigt.

● Vice ordförande - utbildningsbevakande ansvar rapporterar:

Har främst haft kårgemensamma engagemang. Har haft uppstartsmöte med ATUR

vilket gick otroligt bra.

● Vice ordförande - studiesocialt ansvar rapporterar:

Har främst arbetat med novischeriet. Novischperioden tar slut imorgon och efter detta

ska det ske ett utvärderingsmöte. Att inte få vara på HSC har ställt till det men

problemen har lösts allt eftersom.

● Arbetsmarknadsansvarig rapporterar:

Har haft kontakt med MF angående Copus Laborans. Har även varit i kontakt med

företaget som ska göra våra broschyrer och ska ha ett möte angående detta inom snar

framtid.



● Ekonomiskt ansvarig rapporterar:

Har besökt banken frekvent men nu ska allting vara löst. Ska betala fakturan för vår

merch. Det har varit en del problem med betalningen inför finsittningen. Ett möte med

generalerna ska ske för att lösa detta.

● PR-och kommunikationsansvarig rapporterar:

Är glad att all merch har kommit. Har marknadsfört alla vakanta poster inför FUM

den 30:e september. Har marknadsfört att söka till marskalk för Corbalen. Ska hjälpa

ATUR att starta en facebooksida. Har haft en fotodag tillsammans med sekreterare

och informationsansvarig.

● Utskottsrapporter

Det har varit problem med att få tag på Internationella utskottet och MUR.

ORUR ska ha ett uppstartsmöte inom kort.

● Externa organ

En oväntad nyhet från Studentlund är att Skånetrafiken har tagit bort studentrabatten

utan att meddela kårerna eller nationerna. Lundagård har skrivit ett scoop om detta.

Det går dock fortfarande att få studentrabatt vid resor om man har Mecenat eller

dylikt.

AF stipendienämnd ska ha sitt första möte för terminen.

DISKUSSION

§13 Nya kontrakt för Ordförande, Generaler & Styrelseledamot

Nya kontakt för Ordförande, Generaler & Styrelseledamöter för novischperioderna

har tagits fram. Ordförande förklarar varför dessa kontrakts har tagits fram. Styrelsen

ska se över dessa och sedan skicka upp dem till FUM. Styrelsen diskuterar.

Emina Dolovcic yrkar på att ajournera mötet till 18:10.



Styrelsen beslutar
att godkänna yrkandet.

§14 Revidering av fadderkontrakt

Fadderkontrakten har reviderats. Styrelsen ser över dessa innan de skickas upp till

FUM. Styrelsen diskuterar.

§15 Nya regler för HSC

Nya regler för HSC har börjat gälla utan att information om detta förmedlats till oss

kårsektioner. De nya reglerna för HSC är de samma som redan gäller på BMC och

implementeras för att det ska vara samma regler överallt på medicinska fakulteten.

Detta kommer att innebära en del förändringar för vår verksamhet. Ordförande Vanja

Adbo Nicholls har varit i kontakt med en ansvarig för lokalbokning som ska kolla upp

om det går att kompromissa angående användning av lokaler på kvällen som ska

återkomma. Styrelsen diskuterar.

§16 Pedagogiska priset

Varje år utser VÅVS styrelse en vinnare av det pedagogiska priset. Alla studenter kan

nominera lärare till priset. Den läraren som vinner kommer även vara VÅVS kandidat

till att vinna Universitetets stora Pedagogiska pris. Vinnaren får sitt pris på Corbalen.

Styrelsen diskuterar hur valförfarandet ska gå till.

BESLUT

§17 Nya kontrakt för Ordförande, Generaler & Styrelseledamot

Styrelsen beslutar

att godkänna de nya kontrakten för Ordförande, Generaler & Styrelseledamot.

§18 Revidering av fadderkontrakt

Styrelsen beslutar

att godkänna fadderkontraktet med revideringar.



Wilma Ludwigsson yrkar på att ajournera mötet till 19:11.

Styrelsen beslutar
att godkänna yrkandet.

§19 Övrigt

Ordförande Vanja Adbo Nicholls önskar diskutera marknadsföringen av vår nya

merch. Aktiva-tröjorna ska ges bort till de aktiva och tygkassarna ska ges till

terminsrepresentanterna i utbildningsråden medans resterande säljs. Paraplyer säljs.

Priser diskuteras.

Styrelsen diskuterar utlysningen av de nyligen vakanta Styrelseposterna.

Ordförande Vanja Adbo Nicholls önskar diskutera konceptet “att skugga en student”.

Det finns en student som önskar göra detta och Ordförande undrar om någon i

styrelsen kan tänka sig att ställa upp. Datum bestäms.

Ordförande Vanja Adbo Nicholls önskar diskutera Corbalen. Styrelsen diskuterar.

Vice ordförande med studiesocialt ansvar Emina Dolovcic önskar diskutera högtalare

till utskotten. Styrelsen diskuterar.

PR- och kommunikationsansvarig önskar diskutera Styrelseledamöter i FUM.

Fullmäktiges sekreterare Marie-Louise Lindgren ska ta ett möte med

Verksamhetsrevisor Matilda Byström för att utreda om det skulle gå att fylla på

Fullmäktige trots VÅVS stadga.

Emina Dolovcic yrkar på att förlänga mötet tills 20:05.

Styrelsen beslutar
att godkänna yrkandet.



§20 OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat kl 20:02.

__________________________________
(Vanja Adbo Nicholls), ordförande

__________________________________
(Marie-Louise Lindgren), sekreterare

__________________________________
(Evelina Nilsson), justeringsperson


