
Vårdvetenskapliga
Studentföreningen

Box 157, 221 00 LUND

Mejl: vavs@vavslund.se
Web: www.vavslund.se

Protokoll

Typ av sammanträde
Valfullmäktige 2

Sammanträdesdatum Tid Plats
220602 17:00 Zoom

Närvarande
Thearni Thevaranjan, ledamot
Ilona de Sainte Marie, ledamot
Ida Theander, ledamot
Erik Hummerhielm, ledamot
Nikola Boron, ledamot
Anna Hörvallius, ledamot
Emilia Lambrant, ledamot
Meja Thelander, ledamot
Joakim Gustafsson, ledamot
Agnes Åberg, ledamot

Tove Andius, ledamot

Marie-Louise Lindgren, sekreterare

Ständigt adjungerade
Agnes Karonen, ordförande
Emina Dolovcic, vice ordförande med
studiesocialt ansvar

Adjungerade
Jens Ivarsson

FORMALIA

§1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 17:02.

§2 Mötets behöriga utlysande

Ordförande skickade ut kallelsen 220520 samt handlingarna 220525.

Mötet anses vara korrekt utlyst.

§3 Justering av röstlängd

Röstlängden räknas till 11 personer.
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§4 Val av mötesordförande

Mötet beslutar att välja Agnes Karonen till mötesordförande.

§5 Val av justeringspersoner

Mötet beslutar att
välja Nikola Boron och Anna Hörvallius till justeringspersoner.

§6 Tid av justering av protokoll

Protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 220608.
Protokollet ska vara justerat senast 220615.

§7 Adjungeringar

Adjungeringar enligt lista.

§8 Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att
Godkänna dagordningen

§9 Meddelanden

Inga meddelanden.

§10 Valärenden

Mötet diskuterar följande valförfarande:

- 3 minuter för presentation, 5 minuter för frågor och 5 minuter för diskussion.

Mötet går till beslut.

Mötet beslutar att

godkänna valförfarandet.

Poster inom Corpus Medicum

- Representant i Corpus Laborans-utskottet (3)

Valberedningen yrkar på vakans.

- Ledamot i LUS Ting (endast nominering)
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Valberedningen yrkar på vakans.

- Ledamot i LUS valberedning (endast nominering)

Valberedningen yrkar på vakans.

- Ledamot i regionens styrgrupp för VFU (endast nominering)

Valberedningen yrkar på vakans.

- Ledamot i regionens ledningsgrupp för VFU (endast nominering)

Valberedningen yrkar på vakans.

- Ledamot i Studentlund (endast nominering)

Valberedningen yrkar på vakans.

- Representant i terminsräkningsföreningen (TRF) (endast nominering)

Valberedningen yrkar på vakans.

- Representant till SFS-FUM 2023 (endast nominering)

Valberedningen yrkar på vakans.

- Ledamot i AF:s överstyrelse

Valberedningen yrkar på vakans.

- Stipendienämnden i AF

Valberedningen yrkar på vakans.

- Fakultetens valberedning

Valberedningen yrkar på vakans.

Ida Theander yrkar på att besluta om att vakantsätta posterna i klump.

Mötet går till beslut.

Mötet beslutar att

godkänna yrkandet.

§11 Frinomineringar

Sekreterare påminner om vilka poster som är vakanta.

Ida Theander yrkar på att börja med de skriftliga kandidaturerna som har inkommit.

Mötet går till beslut.
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Mötet beslutar att

godkänna yrkandet.

- Ordförande ORUR

Irina Fransson har skickat in en skriftlig frikandidering till posten som Ordförande i
ORUR.

Irina Fransson kunde inte närvara på kvällens möte, men hennes motivering läses upp av

sekreterare.

Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut.

Mötet beslutar att

välja Irina Fransson till Ordförande i ORUR för verksamhetsåret 22/23.

- PR- och kommunikationsansvarig styrelseledamot

Eleonore Magnusson har skickat in en skriftlig frikandidering till posten som PR- och
kommunikationsansvarig styrelseledamot

Eleonore Magnusson kunde inte närvara på kvällens möte, men hennes motivering läses

upp av sekreterare.

Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut.

Mötet beslutar att

välja Eleonore Magnusson till PR- och kommunikationsansvarig styrelseledamot för
verksamhetsåret 22/23.

- Vocalis (1)

Linnea Vilhelmsson och Ebba Erlandsson har skickat in skriftliga frikandideringar till
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posten som Vocalis i Sexmästeriet.

Linnea Vilhelmsson och Ebba Erlandsson kunde inte närvara på kvällens möte, men

deras motiveringar läses upp av sekreterare.

Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut.

Mötet beslutar att

välja Ebba Erlandsson till Vocalis för verksamhetsåret 22/23.

- Pubmästare (1)

Linnea Vilhelmsson och Linnéa Enroth har skickat in skriftliga frikandideringar till
posten som Vocalis i Sexmästeriet.

Linnea Vilhelmsson och Linnéa Enroth kunde inte närvara på kvällens möte, men deras

motiveringar läses upp av sekreterare.

Mötet diskuterar.

Mötet ajourneras till 17:39.

Mötet återupptas klockan 17:40.

Linnea Vilhelmsson svarar på frågor via telefon.

Linnea Vilhelmsson lägger på luren.

Linnéa Enroth försöker kontaktas på telefon men svarar inte.

Mötet går till beslut.

Mötet beslutar att

välja Linnea Vilhelmsson till Pubmästare för verksamhetsåret 22/23.
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- Ledamot i AF:s stipendienämnd

Anna Hörvallius frikandiderar till posten som ledamot i AF:s stipendienämnd.

Röstlängden justeras till 10 personer. Anna Hörvallius justeras ut ur röstlängden.

Anna Hörvallius presenterar sig och svarar på frågor.

Anna Hörvallius lämnar rummet.

Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut.

Mötet beslutar att

nominera Anna Hörvallius till ledamot i AF:s stipendienämnd för verksamhetsåret

22/23.

Röstlängden justeras till 11 personer. Anna Hörvallius justeras in i röstlängden.

- Ledamot i regionens styrgrupp för VFU, ledamot i regionens ledningsgrupp
för VFU och Studentrepresentant i Internationella kommittéerna för
grundnivå

Ilona de Sainte Marie frikandiderar till posterna som ledmot i regionens styrgrupp för
VFU, ledamot i regionens ledningsgrupp för VFU och Studentrepresentant i
Internationella kommittéerna för grundnivå.

Röstlängden justeras till 10 personer. Ilona de Sainte Marie justeras ut ur röstlängden.

Emilia Lambrant yrkar på att diskutera posterna i klump.

Mötet går till beslut.

Mötet beslutar att

godkänna yrkandet.

Ilona de Sainte Marie presenterar sig och svarar på frågor.
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Ilona de Sainte Marie lämnar rummet.

Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut.

Mötet beslutar att

nominera Ilona de Sainte Marie till ledamot i regionens styrgrupp för VFU och ledamot i

regionens ledningsgrupp för VFU för verksamhetsåret 22/23.

Mötet beslutar att

välja Ilona de Sainte Marie till Studentrepresentant i Internationella kommittéerna för

grundnivå för verksamhetsåret 22/23.

Röstlängden justeras till 11 personer. Ilona de Sainte Marie justeras in i röstlängden.

- Studentrepresentanter i Studiesociala kommittén – Programnämnden för
omvårdnad, rehabilitering och reproduktiv, sexuell hälsa (PN-ORR),
Representant till SFS-FUM 2023 och ledamot i LUS Ting

Ida Theander frikandiderar till posterna som Studentrepresentanter i Studiesociala
kommittén – Programnämnden för omvårdnad, rehabilitering och reproduktiv, sexuell
hälsa (PN-ORR), Representant till SFS-FUM 2023 och ledamot i LUS Ting.

Röstlängden justeras till 10 personer. Ida Theander justeras ut ur röstlängden.

Thearni Thevaranjan yrkar på att diskutera posterna i klump.

Mötet går till beslut.

Mötet beslutar att

godkänna yrkandet.

Ida Theander presenterar sig och svarar på frågor.

Ida Theander lämnar rummet.
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Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut.

Mötet beslutar att

nominera Ida Theander till Representant till SFS-FUM 2023 och ledamot i LUS Ting för

verksamhetsåret 22/23.

Mötet beslutar att

välja Ida Theander till Studentrepresentanter i Studiesociala kommittén –

Programnämnden för omvårdnad, rehabilitering och reproduktiv, sexuell hälsa

(PN-ORR) för verksamhetsåret 22/23.

Röstlängden justeras till 11 personer. Ida Theander justeras in i röstlängden.

- Eventansvarig

Meja Thelander och Linnéa Enroth frikandiderar till posten som Eventansvarig i
Sexmästeriet.

Röstlängden justeras till 10 personer. Meja Thelander justeras ut ur röstlängden.

Linnéa Enroth kunde inte närvara på kvällens möte.

Meja Thelander presenterar sig och svarar på frågor.

Meja Thelander lämnar rummet.

Linnéa Enroth svarar på frågor via telefon.

Linnéa Enroth lägger på luren.

Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut.
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Mötet beslutar att

välja Meja Thelander till Eventansvarig för verksamhetsåret 22/23.

Röstlängden justeras till 11 personer. Meja Thelander justeras in i röstlängden.

Mötet ajourneras till 18:45.

Mötet återupptas klockan 18:45.

- Aktivitetsansvarig
Emilia Lambrant önskar frinominera Kajsa Elmberg till posten som Aktivitetsansvarig i
Aktivitetsutskottet.

Kajsa Elmberg svarar inte i telefon.

§12 Övrigt

Sekreterare Marie-Louise Lindgren önskar tacka för sitt sista Fullmäktigemöte!

§13 TMFÖ

Ordförande förklarar mötet avslutat 18:51.

______________________

Mötesordförande

Agnes Karonen

____Nikola B�on_____

Justeringsperson

Nikola Boron

___Marie-Louise Lindgren_____

Sekreterare

Marie-Louise Lindgren

___Anna Hörva�ius_______

Justeringsperson

Anna Hörvallius
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