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FORMALIA

§1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarar mötet öppnat kl. 17:14.

§2 Mötets behöriga utlysande
Mötet anses vara korrekt utlyst.

§3 Adjungeringar
Inga adjungeringar under dagens möte.

§4 Val av justeringsperson
Styrelsen beslutar
att välja Tove Andius till justeringsperson.

§5 Tid för justering av protokoll
Styrelsen beslutar
att protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 230216.
att protokollet ska vara justerat senast 230223.

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

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

Samt nedanstående punkter under övrigt.

§8 Meddelanden
Emina meddelar att hon har besökt Forum Medicum och att det ser väldigt fint ut.

§9 Rapporter
● Ordförande rapporterar:

Inom CM har jag jobbat med att bjuda in studenthälsan och studentprästerna till en
expeditionstid för att ge våra studenter möjlighet att träffa aktörer som jobbar mot
psykisk ohälsa. Sitter i arbetsgruppen för att ta fram CM:s nya stadga pga SSGI:s
inträde i MF. Arbetet har inte kommit så långt att jag har något att rapportera. Jag
tycker att vi i presidiet har börjat kunnat tydliggöra vårens planering och skapat en
struktur för vårt gemensamma arbete.



MFS/MFL (Medicinska fakultetsstyrelse / Medicinska fakultetsledningen)

Det har förts flera diskussioner på diverse möten om vems ansvar det är att
upprätthålla antalet examinander inom vissa vårdprofessioner. Vicedekanen ska på ett
nationellt forum SUHF(Sveriges Universitets- och Högskoleförbund) och det finns ett
bra informationsutbyte med de andra medicinska fakulteterna i landet om svårigheter
att rekrytera studenter till vissa program.

GUN (Grundutbildningsnämnden, består av beredningsmöten och sammanträden)
Sedan senast har det varit beredning och ett sammanträde. Förslag på en ny avancerad
utbildning i Medicinsk vetenskap (MMV) har röstas igenom. Region Skåne har
föreslagit att utforma ett projekt med en gemensam styrgrupp och arbetsgrupp mellan
Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och regionen. Samarbetet är mellan båda
parternas kommunikationsavdelningarna och projektet heter ” Bättre liv och hälsa för
fler – yrken för en hållbar hälso- och sjukvård”. Meningen är att marknadsföra vissa
yrken för att öka söktrycket.

Tidigare har jag rapporterat om hur väl vi når vårt utbildningsuppdrag och presenterat
vilka anpassningar som har diskuterats. Uppdraget till arbetsterapeutprogrammet har
röstats igenom.
Uppdra till arbetsterapeutprogrammet att

● se över och eventuellt revidera utbildningsplan och kursplaner
● presentera en prognostiserad budget i balans där planerade åtgärder

återspeglas i budget
● se över möjligheten att öka antalet programstudenter
● utreda möjligheten till alternativa upplägg (för att på så sätt rekrytera nya

studentgrupper)
● utreda möjligheten till möjlig samverkan med andra lärosäten
● utreda möjligheten till en antagning per år (med bibehållet eller ökat antal

platser på programmet)
● Arbetet ska inledas omedelbart och det rapporteras en gång i halvåret till GUN

● Vice ordförande - utbildningsbevakande ansvar rapporterar:

Sedan tidigare möte har jag varit ute i röntgenprogrammen för att värva
studentrepresentanter till ORUR, vi fick napp så nu hoppas vi att de vill komma till
ORURs första terminsmöte! Vi ska under nästa vecka ut till termin 1 igen för att värva
klassreppar, samt till de terminer där reppar saknas!
ATUR har haft sitt första möte, mycket kom upp som vi ska diskutera lite senare!
Annars har jag jobbat mycket med SFS, lite studentärenden!



● Vice ordförande - studiesocialt ansvar rapporterar:

Studentmiljöutskottet: n/a
Jämställdhet- och likabehandlingutskottet: n/a
Internationella utskottet: Jag nådde ut till alla internationella studenter med ett
välkomstmail, fick inget svar, men hoppas de trivs bra.
Sexmästeriet: Var delaktiga under novischperioden och höll i en aktivitet som
uppskattades mycket. Deras första evenemang sker den 24/2 med sittning på
Göteborgs Nation, med tema “wtf har du på dig”, med eftersläpp. Därefter undersöker
de möjligheten till olika sittningar och pubar. Cykelfesten är planerad i maj innan alla
åker iväg. Vo-s har undersökt om de kan tänka sig hjälpa till med sångboksittningen,
vilket går bra. Utskottet går plus, så de får gå gratis på sittningen. Bra samarbete i
övrigt inom utskottet, känner att de har koll, och jobbar med överlämning. Sexmästare
upplever det lite svårt med delegering då allt går igenom hennes mail, men vi ska
utvärder och fundera på andra sätt att gå tillväga.
Novischeriet: Novischperioden lider mot sitt slut, med finsittningen nu på lördag. Det
har i stort sett varit väldigt lyckat, trots kallt väder, sjukdom m.m. Novischerna verkar
haft väldigt roligt och uppskattat deras start i Lund. Det har kommit upp olika frågor
och problem kring tävling, rykte spridning osv, men detta är något som vi arbetar med
inom presidiet och i samråd med generalerna. Det kommer i samband med detta leda
till några förändringar som förhoppningsvis motverkar detta och förbättra mötet.
Aktivitetsutskottet: Var delaktiga under novischperioden och höll i en aktivitet som
uppskattades mycket. Hade uppstartsmöte den 8/2. Detta gick bra, de har planerat att
hålla i badminton nästa lördag, sen ha volleyboll. När vädret blir bättre kommer fokus
ligga på att hålla utomhusaktiviteter som är kostnadsfria, såsom vandring, utomhus
volley, löpning osv. De har även varit i kontakt med att prova på fäktning, och tänkt
utanför fysiska aktiviteter genom att kolla på bowling. De snackar om en padel
turneringen tillsammans med sexmästeriet, med en pub efteråt. De har kontakt med
övriga sektioner för att få igång corpus kampen men saknar lite struktur i hur detta
brukar genomföras, har sagt att det är rätt fria tyglar. Bra samarbete i övrigt inom
utskottet, känner att de har koll, och jobbar med överlämning.
Högtidsmarskalkeriet: Har nu haft genomgång med ekonomiansvarig kring budget,
hur betalningar ska ske och hur vi kan försöka hålla ner kostnaderna. Lyckats ändra
eftersläpp lokal från nya fest till T-bar (istället för 150kr blir eftersläpp 120). Menyn
är spikad, nu är det mest frågor om hur vi ska gå tillväga med serveringspersonal,
marskalkar osv.
Examenskommittéen börjar sakta men säkert komma igång med planering inför
sommarens examensceremonier, lite problem med AT och hur det ska genomföras.
Emina har haft möte angående detta, och vi ska undersöka problemet vidare.



● Ekonomisk ansvarig rapporterar:
○ Löpande verksamheten rullar på bra.

● PR-och kommunikationsansvarig rapporterar:
○ Löpande verksamheten rullar på bra.

● Arbetsmarknadsansvarig rapporterar:
○ Corpus laborans är genomfört och var lyckat. Utställarna verkade nöjda,

utvärderingsformulär planeras skickas ut.
● Sekreterare och informationsansvarig rapporterar:

○ Arbetat med hemsidan och även undersökt möjligheten att flytta hemsidan
från one till squarespace.

DISKUSSION

§10 Rapporter inför fullmäktige och styrelsemöten
Emina föredrar punkten.
Emina tydliggör vad man kan ta då man rapporterar på STYM och FUM. Styrelsen diskuterar
hur vi lättast kan organisera alla rapporter så de kommer till FUM och kommer fram till att
alla själva kan lägga in sin skriftliga rapport i handlingarna då de skickas ut.

§11 Ekonomihantering - Ekonomisk policy
Emina föredrar punkten.
Saknade verifikationer och bristande kontinuitet är ett problem för ekonomisk ansvarig och
det ekonomiska arbetet. Har lett till att vi inte kunnat få bokslut och ansvarsbefria styrelsen
på flera år. Styrelsen diskuterar var problemet kan ligga och möjliga lösningar. Det är
problematiskt att vår revisor är svårt att kontakta, diskussion kring att byta revisor.
Diskussion kring arbetsbörda för ekonomiskt ansvarig och om möjligheten att öka eller
förändra arvoderingen för posten.

Emina och Anna kommer undersöka den ekonomiska policyn och budgeten och återkomma
till styrelsen. Anna tar ansvar för att kontakta revisorn igen eller möjligen leta efter en ny
redovisningskonsult.

Ida yrkar på att ajournera mötet till 18:20
Mötet återupptas 18:20.

§12 Revidering av åsiktsprogram
Emina föredrar punkten.
Styrelsen diskuterar hur vi kan samla in åsikter från medlemmarna. FUM-medlemmar bör
arbeta tillsammans med en styrelsemedlem. Diskussion kring hur vi ska välja frågor samt om
vi ska samla in åsikter på plats eller online.



§13 Novischperiod
Emina föredrar punkten.
Styrelsen diskuterar. Styrelsen föreslår att tillsätta en arbetsgrupp för att undersöka hur vi kan
förbättra kulturen på novischperioden bestående av studiesocialt ansvarig Ilona,
styrelsemedlemmarna Eleonore och Tove, samt nuvarande novischgeneraler Erik och Emilia
Lambrant. De nya generalerna som snart ska väljas in ska även ingå i denna arbetsgrupp.

§14 Poster inför verksamhetsåret 23/24
Emina föredrar punkten.
Diskussion kring hur vi ska tillsätta styrelseposterna inför nästa verksamhetsår.

§15 Åsikter som lyfts på Arbetsterapeuternas utbildningsråd
Ida föredrar punkten.
Hur ska vi få AT-programmet delaktiga i VÅVS sociala verksamhet? Behöver vi speciella
riktade insatser för att nå AT?
Styrelsen diskuterar kring möjliga lösningar, till exempel att rekrytera faddrar riktat från
arbetsterapeut-programmet.

Ida yrkar på att ajournera mötet till 18:20.
Mötet återupptas 18:20.

§16 Styrelsens avtackningsfest
Emina föredrar punkten.
Vill vi genomföra en avtackningsfest för aktiva i slutet av terminen, eller vill vi lägga
pengarna på att rabattera festum-biljetten för aktiva? Styrelsen för en diskussion kring att
väldigt många evenemang kommer ske i vår och att aktiva hellre vill ha rabatterade
biljettpriser än fler tillställningar.

§17 VÅVS ordensband-och medaljordning

Emina föredrar punkten.

Utskott har lyft önskan om att skapa sin egen medalj. I dokumentet “VÅVS ordensband och
medaljsordning-dokumentet” finns redan riktlinjer kring VÅVS medaljordning. Diskussion
kring om VÅVS vill skapa nya medaljer, tex för FUM-medlemmar eller till inspektoratet.

Emina undersöker hur vi kan beställa detta tillsammans med Anna och återkopplar till nästa
möte.

§18 Teambuilding för styrelsen
Emina föredrar punkten.
Moa återkommer med datum och förslag till teambuilding för styrelsen.



§19 Hedersmedlem nominering
Emina föredrar punkten.
Emina läser upp nomineringen till hedersmedlem för styrelsen. Styrelsen diskuterar.

BESLUT

§20 Novischperioden
Styrelsen yrkar på
att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Ilona, Tove och Eleonore, samt de nuvarande och de
nya novischgeneralerna för att utreda novischperioden.

Styrelsen beslutar
att godkänna yrkandet.

§22 Styrelsens avtackningsfest
Styrelsen yrkar på
att budgetposten ska gå till att rabattera festum-priset för VÅVS aktiva i enlighet med
noterna i budgeten.

Styrelsen beslutar
att godkänna yrkandet.

§23 VÅVS ordensband-och medaljordning

Styrelsen yrkar på

att Emina ber om en offert för att skapa nya medaljer och återkommer till styrelsen.

Styrelsen beslutar
att godkänna yrkandet.

§24 Hedersmedlem nominering
Styrelsen yrkar på
att skicka nomineringen till FUM.

Styrelsen beslutar
att godkänna yrkandet.



§25 Övrigt

● Vi bör fixa en mer pedagogisk lista över programmets spärrar, eftersom den är svår att
hitta på canvas.

● Högtidsmarskalken undrar om medlemmar kan servera istället för tegners, men det
lutar åt att tegners får sköta det.

● Nästa vecka ska styrelsen äta middag tillsammans med inspektoratet.

§26 OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat kl 20:37.

__________________________________
(Emina Dolovcic), mötesordförande

__________________________________
(Moa Hjertén), sekreterare

__________________________________
(Tove Andius), justeringsperson


