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FORMALIA

§1 Mötets öppnande



Sekreteraren förklarar mötet öppnat kl. 18:36.

§2 Val av mötesordförande

Styrelsen beslutar

att välja Ida Theander till mötesordförande.

§3 Mötets behöriga utlysande
Mötet anses vara korrekt utlyst.

§4 Adjungeringar
Inga adjungeringar under dagens möte.

§5 Val av justeringsperson
Styrelsen beslutar
att välja Anna Hörvallius till justeringsperson.

§6 Tid för justering av protokoll
Styrelsen beslutar
att protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 221114.
att protokollet ska vara justerat senast 221121.

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

§8 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen med tillägg av nedanstående punkter under övrigt.

§9 Meddelanden
Inga meddelanden under dagens möte.

§10 Rapporter
● Ordförande rapporterar:

○ Entledigande av FUM-medlemmar har skett i och med att flera nya har valts
in. FUM-öl och FunwFUM sker 8/11.

○ Överlämningsarbetet till nästa möjliga ordförande är inlett.
● Vice ordförande - utbildningsbevakande ansvar rapporterar:

○ Fortsatt arbete med ambulansprogrammet. Möte med Magnus för tips och
inspiration och senare ett möte med studenterna som sammanfattats till ett



dokument som ska skickas till kursansvariga.
○ Kontaktat programdirektörer för att se om de önskar halvtidsavstämning,

bokat möte med röntgen för att prata om hur vi får mer representation därifrån.
○ Tillsatt nytt studentombud i LUS som verkar mycket kunnig och bra.
○ Ska på fakultetens kvalitetskonferens tillsammans med ORUR och ATUR för

att diskutera studentinflytande.
■ Har hittat en ersättare till ATUR från T1 eftersom den nuvarande

representanten är utomlands. Bra kommunikation men måste diskutera
detta vidare med FUM.

■ Svårt att få representanter från röntgen till ORUR, men ska diskutera
detta med programdirektören.

● Vice ordförande - studiesocialt ansvar rapporterar:
○ Ombyggnationen och flytten till Forum Medicum går bra och framåt, dock 20

miljoner över budget.
○ Har varit på skyddsombudsutbildning anordnat av kuratorskollegiet.
○ Eventuell ändring i antagningen till specialistprogrammen, så antagningen inte

endast ska ske på högskolepoäng. Möjligen yrkeserfarenhet?
○ Ny kursutvärderingsmall kommer i vår, finns problem med att svarsfrekvensen

är låg.
○ Möte 11/11 med medicinska fakultetens ansvarig för skyddsombud

tillsammans med MF-ansvarig för att få tydligheter på vem som ansvarar för
vilka områden.

○ Sångboken är inskickad till produktion, vi beställde 800 exemplar.
○ Ett nytt avtal är signerat med Ecura för hela verksamhetsåret. Innebär att vi

ska skicka ut 2 nyhetsbrev/ år till våra medlemmar
○ Den gemensamma Corpus-sittningen är genomförd och gick bra.
○ Novischeriet:

■ Fadderutlysning färdig. De flesta sökande är T1-or och få från se
senare terminerna har sökt, vilket är synd. Alla programdirektörer har
fått info om stadsvandring 28/1. Tema fastställd och schemat nästan
klart.

○ Aktivitetsutskottet:
■ Badmintonturnering 4/11 vilket fick bra respons. Finns flera bra ideér

för möjliga aktiviteter.
○ Sexmästeriet:

■ Sittning med SSGI och VÅVS den 19/11, vilken hade väldigt högt
tryck för biljetter. Sexmästeriet hjälper också gärna till vid
sångbokssittningen.

○ Marskalkeriet:



■ Corbalen färdig och gick väldigt bra. Högtidsmarskalken vill ha extra
stöd för att planera Festum Curae. Festum är dock redan bokat och
redo att planeras vid tillsättning av Festum Curae-kommittéen.

■ Svårt med examenskommitté, oklart med budget och rutiner.
Marskalkeriet har dock övergripande koll, och har mejlat alla. Inväntar
nu svar.

○ JämLIK:
■ Fortsatt ingen kontakt med invald aktiv trots flera uppmaningar att

hitta ett datum.
● Ekonomiskt ansvarig rapporterar:

○ Novischperioden har blivit mycket dyrare än förväntat, årets budget är redan
förbrukat och överskriden. Ekonomiansvarig har planerat möte med generaler
för att diskutera detta, är ett systemiskt fel. Det finns pengar över, så det
kommer lösa sig.

○ Sexmästeriet har bra samarbete med ekonomiansvarig.
○ Svårt att hitta budgetposter till examensceremonier.

● PR-och kommunikationsansvarig rapporterar:
○ Styrelsen ska presentera sig på instagram.

● Arbetsmarknadsansvarig rapporterar:
○ Dags att börja planera Corpus Laborans 7 februari 2023.

DISKUSSION

§11 Ändring av reglemente
Ilona föredrar punkten.
Styrelsen går igenom de redigeringsförslag som Ilona gjort och föreslår ändringar att
presentera för FUM.

§12 Julkort och Styrelse-presentation
Eleonore föredrar punkten.
Vi ska fixa julkort att skicka till lunds kårer samt en presentation att lägga ut på instagram.

§13 Sångboks-sittning
Ilona föredrar punkten.
Vi ska ordna finsittning med toastmaster/vocalis för att sjunga in sångboken. Vill helst
genomföra innan nästa novischperiod om möjligt, sexmästeriet och Ilona ska samarbeta.

§14 Novischperiod och budget
Anna föredrar punkten.
Novischeriet har gått back, Anna föreslår att lägga till extra pengar för nästa period så den
inte ska behöva lida för detta. Styrelsen håller med eftersom novischperioden är ett stort



event och kårens största möjlighet att marknadsföra sig.

BESLUT

§15 Ändring av reglemente
Styrelsen beslutar
att godkänna reglementeförslagen och skicka dessa till FUM.
att Moa får redaktionella friheter över reglementeförslaget.

§16 Övrigt

- Vid FUM i januari kommer styrelsen ha halvtidsavstämning där vi berättar vad vi
gjort hittills under verksamhetsåret.

- VÅVS kommer stå för de kostnader som kom av skadegörelsen under aktivakickoffen
- STYM 4 bör flyttas eftersom alla inte kan närvara, vi gör ett per capsulam-beslut på

detta.
- Man kan nu äska pengar från karnevalspotten, vi har äskat för sångbokssittning och

får beslut om detta i april. Finns även möjlighet att äska för högtalare, aktiva-tröjor
och hemsida.

§17 OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat kl 20:32.

__________________________________
(Ida Theander), mötesordförande

__________________________________
(Moa Hjertén), sekreterare

__________________________________
(Anna Hörvallius), justeringsperson


