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FORMALIA

§1 Mötet öppnande

Sekreteraren förklarar mötet öppnat kl. 17:42.

§2 Val av mötesordförande

Styrelsen beslutar

att välja Ida Theander till mötesordförande.

§3 Mötets behöriga utlysande
Mötet anses inte vara korrekt utlyst.
Styrelsen beslutar
att fortgå med mötet.

§4 Adjungeringar
Inga adjungeringar under dagens möte.

§5 Val av justeringsperson
Styrelsen beslutar
att välja Ilona de Sainte Marie till justeringsperson.

§6 Tid för justering av protokoll
Styrelsen beslutar
att protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 221017.
att protokollet ska vara justerat senast 221024.

§7 Föregående protokoll
Styrelsen beslutar
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§8 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen med tillägg av

Diskussionspunkt
§15 Ecura
§16 Valnämnden

Samt nedanstående punkter under övrigt.



§9 Meddelanden
Inga meddelanden under dagens möte.

§10 Rapporter
● Ordförande rapporterar:

○ Lunch med AFs representanter på Locus vilket var mycket trevligt. Fick
information om att man kan söka pengar från deras studiesociala fond, vilket
vi också gjorde och fick beviljat för att få stöd till sångboks-projektet.

○ Har besökt Forum Medicum.
○ Institutionsstyrelsen sammanträde - berättade om vår verksamhet och våra

svårigheter under året.
○ Har varit på CM-stym. Beslut om firmatecknare och diskussion om

förväntningar av verksamhetsåret.
■ CM har begränsat till 2 mjölk per expen-tid eftersom kostnaderna blev

för höga.
■ Expen är nu ommöblerad.
■ Alla CMs styrelser kommer ha en gemensam kickoff.
■ Planeras en eventuell gemensam sittning för alla aktiva i CM.

○ Delat ut pedagogiska priset och vinnaren kommer på Corbalen, har även delat
ut de fina nomineringarna till Jimmie och Ulla.

○ VÅVS har haft kickoff, vilken var mycket uppskattad och avslutades med
novischperiodens finsittning.

○ Presidiet har haft ett avstämningsmöte med Magnus Sandberg, Jimmy
Kristensson och Matilda Byström om VÅVS, våran position och
förutsättningar.

○ FUM har haft sitt första sammanträde där stadga- och reglementerevidering
godkändes.

● Vice ordförande - utbildningsbevakande ansvar rapporterar:
○ PN-M sammanträde: Lyfte att det kommer vara svårt för oss att representera

basåret. Har varit ute och pratat med basåret men inte fått några representanter.
Kontaktar istället basåret om det kommer något konkret som rör dem.

○ Pratat med examinatorn för första kursen på SSK-programmet då många
fastnar i spärren till T4. Vi pratade i övrigt mycket om info och jag tycker även
att vi från kåren kan informera om spärrar vid terminsstart. Viktigt att det från
universitetet redogörs vem studenterna ska kontakta när de behöver ta igen ett
moment, de får inte slussas runt utan det ska finnas en tydlig väg.

○ ORUR - har haft möte. Har även pratat på studentråds-möte med lärare om
schemaförändringar som har skett på T2 SSK.

○ Studentärenden rörande T4, vi behöver driva frågan om att ta bort
distansundervisning. Har pratat med ORUR men det är fortfarande lärare som
genomför seminarium på zoom, hur ska ORUR driva detta bäst?

○ Har fått oroväckande klagomål från ambulansprogrammet. Har en plan
gällande detta.



○ ATUR - har haft möte. Stort fokus på att få tillbaka HLR på programmet.
Framkom att novischaktiviteter inte planerades in med Arbetsterapeufternas
schema så alla kunde inte delta.

● Vice ordförande - studiesocialt ansvar rapporterar:
○ Har varit på möte med styrgrupp och ledningsgrupp för VFU i region Skåne.
○ Har varit på MFL och projektmöte för Forum Medicum. Diskuterade tidsplan

samt organisatoriska och logistiska frågor inför flytten till Forum Medicum.
○ Sexmästeriet

■ Sexmästeriet har varit en aktiv del av novischperioden. Både som
faddrar och när de hade ett eget pub-event. De har ett bra samarbete
och ser positivt på fortsatt arbete.

■ Pubmästarna har gått både A- och B-cert.
■ Framtida event som planeras är Halloweensittning med SSGI den

19/11 och Julpub 9/12 på Hallands nation
○ Novischeriet

■ Novischperioden är avklarad och lyckad.
■ Önskningar inför nästa period är större blandning av program och

termin, event på fler nationer, och större ansvarstagande från faddrar.
■ Mycket fokus ska läggas på vett och etikett under sittningarna.
■ Generalerna undrar om utskottet kan expanderas med andra poster för

att underlätta arbetet, och de ska även arbeta med VO-s för att skapa ett
bättre överlämningsdokument till nästa generaler.

○ Examenskommittén
■ Planering av examen är i full gång, har kontakt med representanter från

T6.
■ Går bra att planera sjuksköterske-examen, men svårare med

arbetsterapeuter. Har även fått förfrågan från specialistutbildningar om
examen, är dock lite olika svårt beroende på specialisering.

■ Undrar om det finns budget för blommor och diplom till de som har
distans-examen.

○ Aktivitetsutskottet
■ 3 nya poster tillsatta under FUM 1, och ordförande har även dragit

tillbaka entledigandeansökan. Endast en vakant post kvar.
■ Har haft kickoff-möte, och är delaktiga i organiseringen av SSGI x

VÅVS eventet den 19/11.
■ Planerar även flera egna event, men inga ligor i höst.

○ Högtidsmarskalkeriet
■ Corbalsplaneringen är i full gång sedan sensommaren, och HM är med

i Corbalskommitten och verkar för att VÅVS ska bli väl representerat.
■ Corbalen kommer genomföras den 22/10 och biljett trycket var mycket



högt med 900 reserver efter bara två minuter.
■ Datum för Festum Curae bör bestämmas under hösten för att få

tillgänglighet på AF.

● Ekonomiskt ansvarig rapporterar:
○ Bokföringsprogrammet fungerar nu fullt ut.
○ Förhoppningsvis kan vi genomföra bokslut och ansvarsbefriande 18/19 snart.
○ Sammanställning av novischperioden, vi har gått back mycket och haft flera

oväntade kostnader, men detta väntar lösa sig bra.

● PR-och kommunikationsansvarig rapporterar:
○ Vakanta poster och fadderansökan ska utlysas på sociala medier.

● Arbetsmarknadsansvarig rapporterar:
○ Nytt ecura-avtal som gäller 2 år istället för 1.
○ Corpus Laborans sker 7 februari.

DISKUSSION

§11 Förändring i reglementet
Ida föredrar punkten. Redaktionella ändringar har påbörjats, som att justera formalia och
förändringar i meningsbyggnad. Det har ålagts en arbetsgrupp från FUM ingående Ida, Ilona
och Emila.

§12 Sekretess kontrakt LAMED
Presidium föredrar punkten. Erik ska skriva på ett avtal som beskriver den sekretess som
gäller för medlemmarnas personuppgifter.

§13 Sångbok
Ilona föredrar punkten. Vi har fått kontakt och kostnadsförslag hos tryckeri. Studiesociala
fonden har beviljat 25 000 kronor till projektet, vilka kan användas för att trycka
sångböckerna eller till sångbokssittning. Pengar har även sökts hos LUS studiesociala fond.
Produktion kan startas inom en månad.

§14 Styrelsetröjor
Ilona föredrar punkten. Styrelsen diskuterar.

§15 Ecura
Wilma föredrar punkten.
Ecura har rätt till 2 mejlutskick/år, samt bör marknadsföras på 6 mejlutskick/år.
VÅVS använder sig inte av mejlutskick.



Styrelsen diskuterar.

Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp bestående av Erik och Moa för att göra en mejllista för att
lösa detta. Arbetsgruppen återkommer med mejllista till Wilma.

§16 Valnämnden
Ida föredrar punkten. Fyllnadsval ska hållas för att välja in fler ledamöter till fullmäktige.
Nomineringsformulär bör komma ut 221012. Preliminära valdagar mellan 221024 och
221027. Preliminärt valresultat 221028. Eleonore marknadsför på sociala medier.

Styrelsen diskuterar.

BESLUT

§17 Sångbok
Styrelsen beslutar
att skicka sångboken till tryck 221031.

§18 Övrigt

● Kontrakt till ekonomirevisor
○ Ekonomirevisorn ska ha kontrakt gällande Ida och Ilonas arvodering. Ilona

skickar detta.
● MFs kvalitetskonferens

○ Medicinska fakultetens kvalitetskonferens 221110 kl 13-16. Studenter ska
diskutera i diskussionsgrupper och vi vill gärna ha så många
studentrepresentanter som möjligt.

● Personröstningssystem
○ Personröstningssystem finns att köpa från LTH för 500 kr, hade varit mycket

hjälpsamt vid VALFUM.
● Övrigt

○ Medaljer till Corbalen ska hämtas i Malmö. Ilona fixar detta.
○ Broschyr ska läggas ut på hemsidan. Moa fixar.
○ Information om sjukdom från Ilona. Styrelsen informeras.
○ Kaffemåndagsschemat ska läggas till aktivachatten.
○ Åsiktsprogrammet ska kollas igenom. Ilona fixar detta.

§19 OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat kl 18:55.



__________________________________
(Ida Theander), mötesordförande

__________________________________
(Moa Hjertén), sekreterare

__________________________________
(Ilona de Sainte Marie), justeringsperson


