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Odontologiska Studentkåren
Odontologiska Fakulteten, Malmö

Protokoll 2015-03-23
Fört vid sammanträde med styrelsen i Odontologiska Studentkåren.

Närvarande:

Marcus Olandersson, ordförande
Tina Honnér, vice ordförande
Louise Eriksson, utbildningsbevakare
Elin Törnblad, kassör
Anna Eklund, PR-ansvarig
Denis Babic, styrelseledamot
Abbas Hussein, styrelseledamot

Frånvarande:

Malin Nielsen, sekreterare

Definitioner / Förkortningar
KS
Kårstyrelsen
UN
Utbildningsnämnden
UB
Utbildningsberedningen
MAH
Malmö Högskola
OD
Odontologiska fakulteten
SOF
Sveriges Odontologiska Föreningar
HSV
Högskoleverket
UKÄ
Universitetskanslersämbetet
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1§ Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet

2§ Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns av KS

3§ Val av protokolljusterare
KS beslöt att utse Louise att justera mötets protokoll.

Diskussion
Information
§4 Rapporter från möten
- Louise och Marcus rapporterar från ministerbesök
- Datorborden på plan 6 är ev oergonomiska och diskussion pågår kring om man ska byta ut dem och i så fall även på
andra våningsplan.
- Abbas ang kickoffmöte: Utbyte mellan studentkårerna och Malmö Stad ang. introduktionsveckor
- Bibliotek och IT: Förslag ang. OD-bibliotekets framtid diskuterades, man vill spara in på resurser.
- TVN: diskussion kring assistenter på plan 4, ingen lösning än.
- Nätverksmöte psykosocial hälsa: snart publiceras resultaten från studentundersökningen 2013
- KS bestlutar att Louise går på kvalitetsramsverket fredag 27 mars
Diskussion
§5 Äskningar
Internationella utskottet 300 kr för AC – godkänns av KS
Diastämma pianostämning 1500 kr – godkänns av KS
Internationella utskottet 2x10ggr-kort inför påskdoppet 700 kr – godkänns av KS
Kulturutskottet och Sexmästeriet till Greasesittningen 6000 kr – godkänns av KS
Näringslivsutskottet lunch till möte 500 kr – godkänns av KS
Kofferdamerna poledancing 1000 kr – godkänns av KS
§6 Svar på Skrivelse från UN – bifogad
Examinationspass ska vara max 6 timmar i sträck i framtiden. Om längre ska det finnas en paus. Individuell
anpassning för funktionsnedsatta. Tiden för examinationen får inte ändras under tentamenstillfället. Tentamensinfo
ska finnas 10 v innan tentamen. Studentkåren är nöjda med svaret.
§7 Hur genomför vi en skärskådning av verksamheten avseende jämställdhetsfrågor
KS planerar en heldag för att kartlägga och utvärdera verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv, 19 april.
§8 Eventuellt medlemskap i Sveriges förenade studentkårer
KS tycker att det skulle vara givande att möta andra kårrepresentanter för att få perspektiv och idéer kring kårarbetet
och organisationen. Detta kräver beslut på Allmänt möte, vilket KS beslutar ska äga rum 21/4 under lunchen. Louise
bokar Aulafoaljén.
§9 Val av inspektor
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KS ser gärna att Sigvard Åkerman sitter kvar på posten.
§10 Kårens häfte till utskicket-ny student
Elin väljs som ansvarig. Utskicket ska vara färdigt och uppvisat på styrelsemöte senast 1 maj 2015.
§11 Nollningsambassadör
KS väljer Marcus, efter mycket väl utfört arbete förra året.
§12 Merchandise

– Anna

Provkläder beställda, beställningar tas upp snart.
§13 Fanbärare
Alla som vill får bära fana, 5/6. Tina, Elin, Anna, Louise och Abbas vill delta.
Övrigt
§13 Övriga punkter
Felicia föreläsning - bordläggs

§14 Nästa möte
20/4. Representanter i UN från TH och TT-utbildningarna är inbjudna.

§ Nästa möte
__________
Ordförande avslutade mötet
_________

Vid protokollet
Anna Eklund
Justeras
Louise Eriksson
Postadress

Besöksadress

Tel/Fax

Internet

Odontologiska
Studentkåren

Tandvårdshögskolan
Carl Gustafs väg 34

040-665 86 50

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

E-post

Bankgiro

5311-1845
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Odontologiska Fakulteten
205 06 Malmö

