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Odontologiska Studentkåren
Odontologiska Fakulteten, Malmö

Protokoll 2015-04-21
Fört vid sammanträde med studentkåren i Odontologiska
Studentkåren.
Kallade:

Samtliga av kårens medlemmar

Definitioner / Förkortningar
KS
Kårstyrelsen
UN
Utbildningsnämnden
UB
Utbildningsberedningen
MAH
Malmö Högskola
OD
Odontologiska fakulteten
SOF
Sveriges Odontologiska Föreningar
HSV
Högskoleverket
UKÄ
Universitetskanslersämbetet

1§ Mötets öppnande
2§ Godkännande av dagordningen
3§ Val av mötets ordförande

Studentkåren beslöt att utse Peter Eldh till mötets ordförande.

4§ Val av mötets sekreterare

Studentkåren beslöt att utse Malin Nielsen till mötets sekreterare.

5§ Val av 2 justerare och tillika rösträknare

Studentkåren beslöt att utse Felicia Larsdotter och Linda Nilsson och att justera mötets protokoll.

6§ SFS – information om organisationen Sveriges förenade studentkårer och
Marcus informerar om vad medlemskap i SFS innebär.
Vi röstar via handupprättning.
24 röstade för, 1 röstade mot.

7§ Val av ny inspektor – presentation och diskussion av potentiella kandidater
till inspektor för perioden 2016-2018
Marcus informerar om Sigvards roll som inspektor under perioden 2013-2015. Marcus informerar också om hur
ny inspektor ska väljas. Marcus visar fram en lista på professorsstaben vid Odontologiska Fakulteten, och frågar
om någon vid mötet önskar tillägga någon person.
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Vi diskuterar intresset omkring de olika professorerna. EwaCarin Ekberg, Gunilla Klingberg och Gunnar
Warfvinge är tre namn som föredras av studentkåren. Studentkåren kommer att ta hänsyn till personernas
position på fakulteten, deras personliga intresse och lättillgänglighet vid val av inspektor.

8§ Övriga punkter

Vi pratar omkring:
- herr- och dammiddagen. Marcus informerar om att vi återkommer längre fram med fler punkter som
förknippas med denna fråga.
- fotografering m.m. Marcus informerar om att vi fotografering inte kommer ske innan hösten om ingen
utanför styrelsen kan tänka sig att ta på sig denna uppgift då styrelsen är högt belastad just nu.
- Gapa, tugga, svälj. Marcus informerar att den frågan kommer att tas upp i höst igen då Locus Medicus
inte kunde under vårterminen.

9§ Mötet avslutas
__________
Ordförande avslutade mötet
_________

Vid protokollet

Malin Nielsen
Justeras
Felicia Larsdotter och Linda Nilsson

Postadress

Besöksadress

Odontologiska
Tandvårdshögskolan
Studentkåren
Carl Gustafs väg 34
Odontologiska Fakulteten
205 06 Malmö

Tel/Fax

Internet

040-665 86 50

http://www2.od.mah.se/s kaftis@od.mah.se
tudentkaren/

E-post

Bankgiro

5311-1845

