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FORMALIA

§1 Mötet öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat kl.17:28

§2 Mötets behöriga utlysande
Mötet anses vara korrekt utlyst.



§3 Val av justeringsperson
Styrelsen beslutar
att välja Emina Dolovcic till justeringsperson.

§4 Tid för justering av protokoll
Styrelsen beslutar
att protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 2022-02-23
att protokollet ska vara justerat senast 2022-03-01

§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

§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
● SFS Medlemsmöte

○ proportioner till SFSFUM i maj
● Dags att lämna in nycklar till expen!
● Kaffemåndagar och expentider

○ mån 10-13
○ ons 11-13

● Master i medicinsk vetenskap ska pausas, få deltagare.
● Barackerna utanför HSC kommer i maj.
● Nytt studentombud är Axel Lindberg



§12 Rapporter
● Ordförande rapporterar:

● Mycket jobb under novischperioden, några kriser men det har gått bra.
● Halvtidsavstämning med verksamhetsrevisorn
● HLR-utbildningen är indragen för rehabiliteringsutbildningar, för VÅVS gäller detta

arbetsterapeufterna.
● LUS ansvarsbefriade föregående års.

● Vice ordförande - utbildningsbevakande ansvar rapporterar:
● Utvärderingen av SSK är snart klar och har gått bra
● Testad ny läraraktivitet för T3 med skådespelare, var lärorik.
● Överlämning med valberedningen
● Verksamhetsplan
● Studentärenden

● Vice ordförande - studiesocialt ansvar rapporterar:
● Se utskottsrapporter

● Ekonomiskt ansvarig rapporterar:
● Ingen återbetalning på det inställda eventet från novischperioden studentpuben, fick

hämta upp maten på nationerna istället.

● PR-och kommunikationsansvarig rapporterar:
● Marknadsföring för festum curare och generaler.
● Corpus laborans marknadsföring
● Posterna för den stora utlysningen är påbörjade

● Arbetsmarknadsansvarig rapporterar:
● Broschyren är klar och har kommit. 1500 broschyrer har vi fått.

● Utskottsrapporter
● Aktivitetsutskottet

○ Planerar nya aktiviteter till våren
● Corpus Laborans - utskottet

○ Har varit digitalt och gick bra
● Internationella utskottet

○ Föreläsning med läkare utan gränser, ca 90-100 deltagare
● Novisheriet

○ Har gått bra med de förutsättningarna de hade.
● Sexmästeriet

○ Lite skakig start på terminen



● Övriga rapporter
● AF stipendierna är utlysta.

DISKUSSION

§13 GDPR-policy Bilaga 2

Bilaga 2 från STYM 5 ska användas.
Inga flera diskussioner gällande GDPR-policyn

§14 Konkretisering av verksamhetsplan och halvtidsrapport Bilaga 3

Ska visas för FUM på nästa möte, resterande styrelse blir informerad om sina förbindelser.

§15 Arbetsgrupper med revidering av dokument
● Konkretisera verksamhetsplan – Marie-Louise Lindgren, Emina Dolovcic och Agnes

Karonen
● Reglementet - Ilona De Saint Marie, Wilma Ludvigsson och Emina Dolovcic
● Åskisktprogrammet - Evelina Nilsson, Agnes Karonen, Marie-Louise Lindgren
● Ekonomisk policy- Emina Dolovcic och Paulina Pennanen
● Alkoholpolicyn - Ilona DE Saint Marie och Wilma Lundvigsson
● Likabehandlingsplan - Marie-Louise Lindgren och Maria Blåe

Tillägg av ett FUM i slutet av april där budget 22/23 och verksamhetsplan 22/23 kan tas upp.
Arbetsgrupper om detta:

● Budget 22/23 klar den 17 mars - Paulina Pennanen, Emina Dolovcic, Marie-Louise
Lindgren

● Verksamhetsplan 22/23 - Spåna på ideer STYM7 17 mars som sedan sätts ihop av
arbetsgrupp till STYM8 21 april

Evelina Nilsson yrkar på att ajournera mötet till 18:30

§16 Karnevalpengar till hemsidan
Går att önska om kvarvarande pengar från Karnevalen 22 efter den har genomförts.
Hade varit önskvärt att söka dessa pengar och använda dessa till en ny hemsida
Ilona De Saint Marie och Ida Theander är arbetsgrupp för att ta fram uppgifter gällande:

● pris för ny hemsida
● Önskning av belopp från karnevalen

§17 Uteslutning av Novisch
Efter utvärdering av novischperioden VT22 finns det ett behov av att novischerna, liksom
faddrar och generaler, också behöver bete sig korrekt för att skapa en trevlig inspark.

● Förtydligande av novischperiod, alla har ansvar och alla ska bete sig.
● Likabehandlingsplan bör lyftas för novischerna, ska vara tydliga i starten av



novischperioden att vi förväntar oss av novischerna att dessa beter sig
○ Ska finnas med i broscherna till novischerna
○ Muntlig info om att man behöver bete sig

● Revidering av likabehandlingsplan.

§18Merch
Ingen diskussion

§19 C-cert
Permanent tillstånd för alkohol, VÅVS har inte ett permanent alkoholtillstånd. Behöver söka
för tillfälliga aktiviteter, men nu när det inte finns lokaler på universitetet kan inte VÅVs har
servering av alkohol. Verksamheten har förändrats och därmed inte behov av C-cert.

● Reglementet behöver revideras så att det tas bort gällande C-cert.

§20 Arvoderingar i andra kårer
Nuläget är arvoderingen av VÅVs ordförande efter CSN. Många kårer lägger sina löner på
prisbasbelopp (beror på utvecklingen av konsumentprisindex) och sedan en procentsats på det
(exempelvis 30%)

● Reglemente behöver ändras för att förändra lönen
● Budgetändring 22/23

Vart ska dessa pengar komma ifrån?
● Många kårer i Sverige har sina heltidare betalda av fakulteten. Därmed önskar vi lyfta

frågan till medicinska fakulteten i Lund.
VÅVS har egentligen arbetsuppgifter för ytterligare en tjänst, i framtiden kan detta vara
någonting att diskutera.

§21 Krishanteringsplan Bilaga 4

Tas med till nästa FUM

BESLUT

§22 GDPR-policy
Styrelsen beslutar
att ta vidare dokumentet för handläggning i FUM

§23 Krishanteringsplan
Styrelsen beslutar
att ta vidare dokumentet för handläggning i FUM

§24 Övrigt
● Efterträdare Agnes



§25 OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat kl 19:48.

__________________________________
(Agnes Karonen), ordförande

__________________________________
(Ida Theander), sekreterare

__________________________________
(Emina Dolovcic), justeringsperson


