
Vårdvetenskapliga
Studentföreningen

Box 157, 221 00 LUND

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

Dagordning

Protokoll

Typ av sammanträde
Valfullmäktige 1

Sammanträdesdatum Tid Plats
210518 17:00 ZOOM

Närvarande

Thearni Thevaranjan, ledamot
Beatrice Persson, ledamot
Wilma Ludvigsson, ledamot
Jonathan Hall, ledamot
Ronja Eriksson Frykberg, ledamot
Evelina Nilsson, ledamot
Hanna Norstedt, ledamot
Nora Wallner, ledamot
Evangeline Aastrup, ledamot
Ilona de Sainte Marie, ledamot
Klara Källmén, ledamot
Ellinor Palmgren, ledamot
Maria Blåe, ledamot
Vanja Adbo Nicholls, ledamot
Nina Sannar, ledamot
Paulina Pennanen, ledamot

Kalle Bergentz, ledamot
Moa Hjertén, ledamot
Emma Andersson, ledamot

Marie-Louise Lindgren, sekreterare

Ständigt adjungerade
Matilda Byström, verksamhetsrevisor
August Alfredsson Blum, VO-S
Emina Dolovcic, ekonomiskt ansvarig

Adjungerade
Angelica Forsell
Lotta Andersson
Agnes Karonen
Johanna Hultén



FORMALIA

§1 OFMÖ

Mötet förklaras öppnat kl. 17:01.

§2 Mötets behöriga utlysande

Mötet anses vara korrekt utlyst.

§3 Justering av röstlängd

Röstlängden räknas till 19 personer.

§4 Val av mötesordförande

Mötet beslutar att

välja Angelica Forsell till mötesordförande.

§5 Val av justeringspersoner

Mötet beslutar att

välja Nina Sannar och Beatrice Persson till justeringspersoner.

§6 Tid av justering av protokoll

Protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 280521

Protokollet ska vara justerat senast 080621

§7 Adjungeringar

Mötet beslutar att

adjungera enligt lista med närvaro- och yttranderätt.

§8 Fastställande av dagordning

Vanja Adbo Nicholls yrkar på

att ta bort §5 Val av mötessekreterare

att ta bort samtliga poster som togs upp igår

att lägga examenskommittén innan Högtidsmarskalk och Vice högtidsmarskalk



Mötet beslutar att

godkänna yrkandet.

§10 Meddelanden

Ordförande meddelar att de Corpusgemensamma posterna inte är utlysta

korrekt och därför inte kan väljas in idag. Verksamhetsrevisor ska tillfrågas om

hur vi ska göra.

§11 Valärenden

Vanja Adbo Nicholls yrkar på följande valförfarande:

- frinominering och frikandidering på poster som är nominerade vakanta

under hela mötet

- 3 minuter för presentation, 5 minuter för frågor

Mötet beslutar att

godkänna yrkandet.

- ATUR – vice ordförande

Valberedningen yrkar på vakans.

Thearni Thevaranjan frikandiderar.

Röstlängden justeras till 18 personer. Thearni Thevaranjan justeras ut.

Thearni Thevaranjan presenterar sig och svarar på frågor.

Thearni Thevaranjan lämnar rummet.

Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut.



Mötet beslutar att

välja Thearni Thevaranjan till Vice ordförande för ATUR för verksamhetsåret

21/22.

Röstlängden justeras till 19 personer. Thearni Thevaranjan justeras in.

- SBUR – studentrepresentant i PN-ORR

Valberedningen yrkar på vakans.

Jonathan Hall yrkar på att rösta igenom alla vakanser i en klump i slutet av mötet.

Mötet beslutar att

godkänna yrkandet.

- MUR – rådsstyrelseledamot med studiesocialt fokus

Valberedningen presenterar nominerade Carl Bjerkelund.

Carl Bjerkelund är inte närvarande.

Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut.

Mötet beslutar att

välja Carl Bjerkelund till MUR – rådsstyrelseledamot med studiesocialt fokus för

verksamhetsåret 21/22.

- MUR – rådsstyrelseledamot med internationellt fokus

Valberedningen yrkar på vakans.

- MUR – evenemangsansvarig rådsstyrelseledamot

Valberedningen yrkar på vakans.



- Studentmiljöutskottet – ordförande

Valberedningen yrkar på vakans.

- Studentrepresentanter i Studiesociala kommittén – Programnämnden

för omvårdnad, rehabilitering och reproduktiv, sexuell hälsa (PN-ORR)

(2)

Röstlängden justeras till 18 personer. Kalle Bergentz justeras ut.

Valberedningen presenterar nominerade Kalle Bergentz.

Kalle Bergentz presenterar sig och svarar på frågor.

Kalle Bergentz lämnar rummet.

Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut.

Mötet beslutar att

välja Kalle Bergentz till Studentrepresentant i Studiesociala kommittén –

Programnämnden för omvårdnad, rehabilitering och reproduktiv, sexuell hälsa

(PN-ORR) för verksamhetsåret 21/22.

Röstlängden justeras till 19 personer. Kalle Bergentz justeras in.

Valberedningen yrkar på vakans för den andra posten.

- Studentrepresentanter i Studiesociala kommittén – Programnämnden

för rehabiliteringsutbildningarna (PN-R)

Valberedningen yrkar på vakans.

- Jämställdhet- och likabehandlingsutskottet – ansvarig för intern

verksamhet (JL-I)



Valberedningen yrkar på vakans.

- Jämställdhet- och likabehandlingsutskottet – ansvarig för extern

verksamhet (JL-E)

Valberedningen yrkar på vakans.

- Internationella utskottet – Utreseansvarig (UR)

Valberedningen yrkar på vakans.

- Studentrepresentanter i Internationella kommittéerna för grundnivå

(SIK) (2)

Valberedningen yrkar på vakans.

- Sexmästare

Valberedningen presenterar nominerade Meja Ohlsson.

Meja Ohlsson är inte närvarande.

Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut.

Mötet beslutar att

välja Meja Ohlsson till Sexmästare för verksamhetsåret 21/22.

- Eventansvariga (2)

Valberedningen presenterar nominerade Johanna Hultén.

Johanna Hultén presenterar sig och svarar på frågor.

Johanna Hultén lämnar rummet.

Mötet diskuterar.



Mötet går till beslut.

Mötet beslutar att

välja Johanna Hultén till Eventansvarig för verksamhetsåret 21/22.

Valberedningen yrkar på vakans för den andra posten.

- Pubmästare (2)

Valberedningen yrkar på vakans.

- Vocalis (2)

Valberedningen yrkar på vakans.

- Aktivitetsutskottet – ordförande

Valberedningen meddelar att nominerade Heidi Nilsson har dragit tillbaka sin

kandidatur..

- Aktivitetsansvariga (2)

Valberedningen yrkar på vakans.

- Sportansvariga (2)

Valberedningen yrkar på vakans.

- Examenskommittén (3)

Valberedningen yrkar på vakans.

- Högtidsmarskalk

Valberedningen yrkar på vakans.

- Vice högtidsmarskalk

Röstlängden justeras till 18 personer. Ilona de Sainte Marie justeras ut..



Valberedningen presenterar nominerade Ilona de Sainte Marie.

Ilona de Sainte Marie drar tillbaka sin kandidatur.

Röstlängden justeras till 19 personer. Ilona de Sainte Marie justeras in.

Poster inom Corpus Medicum

Vanja Adbo Nicholls yrkar på att styrka dessa punkter under det här Fullmäktiget

på grund av att de ej har utlysts korrekt.

Mötet beslutar att

godkänna yrkandet.

- Representant i Corpus Laborans-utskottet (3)

- Ledamot i LUS Ting (endast nominering)

- Ledamot i LUS valberedning (endast nominering)

- Ledamot i regionens styrgrupp för VFU (endast nominering)

- Ledamot i regionens ledningsgrupp för VFU (endast nominering)

- Ledamot i KUA ledningsgrupp (endast nominering)

- Ledamot i Studentlund (endast nominering)

- Representant i terminsräkningsföreningen (TRF) (endast nominering)

- Representant till SFS-FUM 2020 (endast nominering)



- Ledamot i AF:s överstyrelse

- Stipendienämnden i AF

- Fakultetens valberedning

§12 Fri nominering

- Styrelsesuppleanter

Vanja Adbo Nicholls nominerar Maria Blåe och Wilma Ludvigsson till

styrelsesuppleanter i VÅVS styrelse.

Jonathan Hall nominerar Evelina Nilsson till styrelsesuppleant i VÅVS styrelse.

Maria Blåe, Wilma Ludvigsson och Evelina Nilsson godtar sina nomineringar.

Röstlängden justeras till 16 personer. Maria Blåe, Wilma Ludvigsson och Evelina Nilsson
justeras ut.

Wilma Ludvigsson och Evelina Nilsson lämnar rummet.

Maria Blåe presenterar sig och svarar på frågor.

Maria Blåe lämnar rummet.

Wilma Ludvigsson presenterar sig och svarar på frågor.

Wilma Ludvigsson lämnar rummet.

Evelina Nilsson presenterar sig och svarar på frågor.

Evelina Nilsson lämnar rummet.

Mötet diskuterar.



Vanja Adbo Nicholls yrkar på att ta in kandidaterna en och en igen.

Mötet beslutar att

godkänna yrkandet.

Maria Blåe svarar på frågor.

Maria Blåe lämnar rummet.

Wilma Ludvigsson svarar på frågor

Wilma Ludvigsson lämnar rummet.

Evelina Nilsson svarar på frågor.

Vanja Adbo Nicholls yrkar på att ajournera mötet till 18:51.

Mötet beslutar att

godkänna yrkandet.

Evelina Nilsson drar tillbaka sin kandidatur.

Mötet diskuterar.

Vanja Adbo Nicholls yrkar på att rösta igenom kandidaterna i klump.

Mötet beslutar att

godkänna yrkandet.

Mötet går till beslut.

Mötet beslutar att



välja Maria Blåe och Wilma Ludvigsson till styrelsesuppleanter i VÅVS styrelse för

verksamhetsåret 21/22.

Röstlängden justeras till 18 personer. Maria Blåe och Wilma Ludvigsson justeras in.

- Arbetsmarknadsansvarig

Evelina Nilsson kandiderar till posten som Arbetsmarknadsansvarig.

Evelina Nilsson presenterar sig och svarar på frågor.

Evelina Nilsson lämnar rummet.

Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut.

Mötet beslutar att

välja Evelina Nilsson till Arbetsmarknadsansvarig för verksamhetsåret 21/22.

Röstlängden justeras till 19 personer. Evelina Nilsson justeras in.

- Studentrepresentanter i Studiesociala kommittén – Programnämnden för

rehabiliteringsutbildningarna (PN-R)

Vanja Adbo Nicholls nominerar Lotta Andersson till Studentrepresentanter i

Studiesociala kommittén – Programnämnden för rehabiliteringsutbildningarna (PN-R).

Lotta Andersson godtar nomineringen.

Lotta Andersson presenterar sig och svarar på frågor.

Lotta Andersson lämnar rummet.

Mötet diskuterar.



Mötet går till beslut

Mötet beslutar att

välja Lotta Andersson till Studentrepresentanter i Studiesociala kommittén –

Programnämnden för rehabiliteringsutbildningarna (PN-R) för verksamhetsåret 21/22.

- Valnämndens ordförande

Jonathan Hall nominerar Kalle Bergentz till Valnämndens ordförande.

Kalle Bergentz godtar nomineringen.

Röstlängden justeras till 18 personer. Kalle Bergentz justeras ut.

Kalle Bergentz presenterar sig och svarar på frågor.

Kalle Bergentz lämnar rummet.

Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut

Mötet beslutar att

välja Kalle Bergentz till Valnämndens ordförande för verksamhetsåret 21/22.

Röstlängden justeras till 19 personer. Kalle Bergentz justeras in.

- Pubmästare (2)

Ronja Eriksson Frykberg nominerar Klara Källmén till Pubmästare.

Vanja Adbo Nicholls yrkar på att ajournera mötet till 19:20.

Mötet beslutar att



godkänna yrkandet.

Klara Källmén godtar nomineringen.

Nora Wallner kandiderar till Pubmästare.

Röstlängden justeras till 17 personer. Klara Källmén och Nora Wallner justeras ut.

Nora Wallner lämnar rummet.

Klara Källmén presenterar sig och svarar på frågor.

Klara Källmén lämnar rummet.

Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut.

Mötet beslutar att

välja Klara Källmén till Pubmästare för verksamhetsåret 21/22.

Klara Källmén lämnar rummet.

Nora Wallner presenterar sig och svarar på frågor.

Nora Wallner lämnar rummet.

Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut.

Mötet beslutar att

välja Nora Wallner till Pubmästare för verksamhetsåret 21/22.



Röstlängden justeras till 19 personer. Klara Källmén och Nora Wallner justeras in.

- Valberedningens ordförande

Vanja Adbo Nicholls kandiderar till Ordförande för valberedningen.

Röstlängden justeras till 18 personer. Vanja Adbo Nicholls justeras ut.

Vanja Adbo Nicholls presenterar sig och svarar på frågor.

Vanja Adbo Nicholls lämnar rummet.

Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut.

Mötet beslutar att

välja Vanja Adbo Nicholls till Valberedningens ordförande för verksamhetsåret 21/22.

Röstlängden justeras till 19 personer. Vanja Adbo Nicholls justeras in.

- Valberedningens ledamöter (3)

Vanja Adbo Nicholls nominerar Kalle Bergentz och Evangeline Aastrup till ledamöter för

valberedningen.

Jonathan Hall nominerar Thearni Thevaranjan till ledamot för valberedningen.

Kalle Bergentz, Evangeline Aastrup och Thearni Thevaranjan godtar nomineringen.

Röstlängden justeras till 16 personer. Kalle Bergentz, Evangeline Aastrup och Thearni

Thevaranjan justeras ut.



Evangeline Aastrup och Thearni Thevaranjan lämnar rummet.

Kalle Bergentz presenterar sig och svarar på frågor.

Kalle Bergentz lämnar rummet.

Evangeline Aastrup presenterar sig och svarar på frågor.

Evangeline Aastrup lämnar rummet.

Thearni Thevaranjan presenterar sig och svarar på frågor.

Thearni Thevaranjan lämnar rummet.

Mötet diskuterar.

Vanja Adbo Nicholls yrkar på att rösta igenom kandidaterna i klump.

Mötet beslutar att

godkänna yrkandet.

Mötet går till beslut.

Mötet beslutar att

välja Kalle Bergentz, Evangeline Aastrup och Thearni Thevaranjan till Valberedningens

ledamöter för verksamhetsåret 21/22.

Röstlängden justeras till 19 personer. Kalle Bergentz, Evangeline Aastrup och Thearni

Thevaranjan justeras in.

- Valnämndens ledamöter (5)

Vanja Adbo Nicholls nominerar Marie-Louise Lindgren till ledamot i valnämnden.

Marie-Louise Lindgren godtar nomineringen.



På grund av jäv avsäger sig Marie-Louise Lindgren posten som sekreterare för denna

punkt. Vanja Adbo Nicholls tar över sommötessekreterare.

Marie-Louise Lindgren presenterar sig och svarar på frågor.

Marie-Louise Lindgren lämnar rummet.

Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut.

Mötet beslutar att

välja Marie-Louise till ledamot i valnämnden för verksamhetsåret 21/22.

Marie-Louise Lindgren tar över rollen som sekreterare.

- Eventansvariga (2)

Evangeline Aastrup nominerar Ellinor Palmgren till Eventansvarig.

Ellinor Palmgren godtar nomineringen.

Röstlängden justeras till 18 personer. Ellinor Palmgren justeras ut.

Ellinor Palmgren presenterar sig och svarar på frågor.

Ellinor Palmgren lämnar rummet.

Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut.

Mötet beslutar att



välja Ellinor Palmgren till Eventansvarig för verksamhetsåret 21/22.

Röstlängden justeras till 19 personer. Ellinor Palmgren justeras in.

- Vakanta poster

Mötet går till beslut.

Mötet beslutar att

vakantsätta samtliga poster som har tagits upp på detta möte och inte har blivit tillsatta.

§13 Övrigt

Jonathan Hall informerar om att de som har blivit tillsatta på poster idag inte

behöver avsäga sig sin post som ledamot i Fullmäktige.

Vanja Adbo Nicholls informerar om att den 8 juni blir det ett extrainsatt ValFUM

där de Corpusgemensamma posterna och de vakantsatta posterna kan sökas.

Emma Andersson frågar ommarknadsföring av de vakantsatta posterna.

Styrelsen ska färdigställa en lista och hemsidan ska uppdateras.

§14 TMFÖ

Mötesordförande förklarar mötet avslutat kl. 19:52.



Angelica F�se�______________________
Mötesordförande
Angelica Forsell

__Marie-Louise Lindgren___
Sekreterare
Marie-Louise Lindgren

__Nina Sannar__________
Justeringsperson
Nina Sannar

___Beatrice Persson_______
Justeringsperson
Beatrice Persson


