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FORMALIA

§1 Mötet öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 17:17

§2 Mötets behöriga utlysande
Mötet anses vara korrekt utlyst.



§3 Val av justeringsperson
Styrelsen beslutar
att väljaMarie-Louise Lindgren till justeringsperson

§4 Tid för justering av protokoll
Styrelsen beslutar
att protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 220324
att protokollet ska vara justerat senast 220331

§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 ändring av §14 till rekrytering

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

§9 Mötets sluttid
Mötet beräknas pågå till kl 19:00

§10 Val av tidsjusterare
Styrelsen beslutar
att välja Emina Dolovcic till tidsjusterare för mötet.

§11 Meddelanden
● Spelat in små filmer till medfak, för att nya studenter ska kunna se vad vi gör på

programmen.
● Fakultetsstyrelsen gällande specialist programmen: psykiatrin programmet kommer

pausas, anestesi, IVA och operation kommer öka sina platser .
● Svårt att få handledare till distrikt sjuksköterskorna.
● Barackflytten beräknas ta en vecka - fakultet vill ha distansundervisning denna vecka

- Corpus medicum är negativt inställda på detta - en flytt bör inte påverka våra studier.

§12 Rapporter
● Ordförande rapporterar:

○ Avstämning med programdirektörer, inget speciellt.



○ Sveriges förenade studentkårer har släppt sina proportioner till FUM i maj
○ Hälsningsgillet gick helt okej
○ Interna kvalitetsdialoger; förslag att införa handledare till nästkommande

studenter för utbildningsrådet
● Vice ordförande - utbildningsbevakande ansvar rapporterar:

○ Inte så många studentärenden just nu
● Vice ordförande - studiesocialt ansvar rapporterar:

○ Sittning den 9 april tillsammans med SSG, med aktivitet tillsammans under
dagen.

● Ekonomiskt ansvarig rapporterar:
○ två grejer kvar på 19/20 året som håller på att lösas.

● PR-och kommunikationsansvarig rapporterar:
○ Planering för valnämnden för att marknadsföra FUM

● Arbetsmarknadsansvarig rapporterar:
○ Fina broschyrer, de är uppskattade
○ Kul att göra nya broschyrer när vi flyttar
○ Affischer från Ecura har kommit och ska sättas upp
○ Kolla när kontraktet från Ecura går ut

● Utskottsrapporter
○ MUR

■ Ligger lite på is eftersom programmet ska pausas
○ Aktivitetsutskottet

■ Vi är med i Volleybolligan :)
○ Högtidsmarskalkeriet

■ 27 maj är det festum, möte för att komma igång med planeringen
○ Novisheriet

■ En general vald, det behövs väljas en till
■ Överlämning med de gamla generalerna

○ Sexmästeriet
■ Splittrats.
■ Sexmästaren är kvar

○ Valnämnden
■ Utlyst val till FUM

DISKUSSION

§13 Verksamhetsplan och budget
Dags att börja spåna för saker som vi vill ska ingå i nästa års verksamhetsplan och budget.

- Tillägg av FUM 20 april, FUM ölen och överlämning för nästa FUM, där tas beslut
gällande verksamhetsplan och budget för nästa år



- Granskning av verksamhetsplanen under detta STYM för att sedan godkänna den på
distans för att den ska kunna komma till FUM 20 april.

Fokusfrågor i verksamhetsplan 22/23:
- Ekonomisk hållbarhet ex erbjuda redovisningskurs
- Rekrytering av medlemmar och poster till VÅVs
- Kvaliteten av studentmiljö ska finnas kvar men formuleras om gällande undervisning

på plats, student mängden samt baracken.
- Lägga till ett område gällande utbildningskvaliteten- så att denna inte påverkats av

flytt till forum medicum.
- Öka sammanhållningen inom VÅVS, mer roliga aktiviteter för ex FUM.

Ilona De Sainte Marie yrkar på att ajournera mötet till 18:30
Styrelsen beslutar att godkänna yrkandet.

- En generell utskottspunkt kring strukturer, kommunikationer och hållbart arbete

Emina Dolovcic yrkar på att förlänga mötet till 19.30
Styrelsen beslutar att godkänna yrkandet.

- Examensceremonin uppföljning och att hitta hållbara strukturer för att ha
studentrepresentanter för examensceremoni

Budget
- Små justeringar, fokus på sammanhållning och socialt

Ilona De Sainte Marie yrkar på att förlänga mötet tills 19.50
Styrelsen beslutar att godkänna yrkandet

§14 Rekrytering
- Träffa styrelsen under en lunch
- Gå ut i klasserna och meddela att utlysningen börjar till poster

Utskottsgillet:
- Boka ett datum (mitten av April) och fixa en lokal - behöver överensstämma med

framförallt T1, T2 och T3 schema.
- Arbetsgrupp för utskottgillet - Ida Theander, Wilma Ludwigsson

§15 Övrigt
- Samma tema på all instagram poster - lägga ut sparade storys under exempelvis

“skoj”

§16 OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat kl 19:45.



__________________________________
(Agnes Karonen), ordförande

__________________________________
(Ida Theander), sekreterare

__________________________________
(Marie-Louise Lindgren), justeringsperson


