1(4)

Odontologiska Studentkåren
Odontologiska Fakulteten, Malmö

Protokoll 2015-10-26
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

Malin Nielsen, sekreterare
Denis Babic, styrelseledamot
Abbas Hussein, styrelseledamot
Adjungerade:
Arman Safei Pour,
Brousk Pishdari,
Johanna Wiking,
Peter Eldh
Sigvard Åkerman
Frånvarande:

Marjan Ghasemi

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 protokolljusterare
KS beslöt att utse Anna Eklund att justera mötets protokoll.

Information
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4§ Information från ledamöter

Tina informerar om inspirationsdagen, det gick bra. Tina och Marcus ska på rektorsmöte. Colgate och Oral B
kommer under nästa vecka.
Kvalitetsramsmöte har Marcus varit på. Dom har korta tidsramar, men Marcus tror att det kommer bli givande.
Alumnifest och kurs kommer nog anordnas i februari – inte endast avgångsåret. Marcus har lämnat in en
skrivelse om tentorna. Vi vill ha en representant i beredelsegruppen. Marcus åker på medlemsmöte med SFS.
Rundvandring med studenter måste ske nu omgående, en enkät ska fyllas i elektroniskt under rundvandring.
Elin arbetar med namnskyltar, och lite annat vanligt kassörarbete.
Abbas pratar om det Orala rummet, och informerar att kostnadsförslag kommer komma ut och att vi kanske
borde diskutera detta i kårgruppen på facebook. Vi kommer överens om att Abbas, Denis och Marcus tar
diskussionen innan vi alla diskuterar igen.
Anna har varit i kontakt med C.Lindh, har inte bestämt dag för lunchmöte än. Jobbat med Inspirationsdagen.
Letat julklappar, merchendise och hörselskydd.
Louise har haft studentärenden och varit på UN.
Denis: samma som Abbas + Inspirationsdagen.
Malin informerar om fotografering. Malin har arbetet med inspirationsdagen.

Diskussion
5§ Äskningar

Grillgruppen vill äska 1500 kr för Burgerball. KS godkänner äskningen.
Apollonia vill äska 3500 kr för Indesign och tidning. KS godkänner äskningen.
Valberedningen vill äska för mat till ett möte – 166 kr. KS godkänner äskningen.

6§ Byggruppen

Bruce och Arman informerar. Dom är här för att höra vad vi har att säga och om vi har några synpunkter som
ska framföras.
Deras mål i byggruppen är att argumentera för att ombyggnaden inte ska påverka studenterna negativt. Ytan blir
2000 kvm mindre, men själva arbetsytan blir större. Vi betalar 6 miljoner för mycket i hyra idag. Vi ska se till att
använda ytorna i den befintliga byggnaden mer effektivt. Projektet kommer att kosta ca 100 miljoner exkl.
utrustning. Våren år 2017 påbörjas troligen ombygget. Ritningarna påbörjas under våren år 2015. Nov/dec år
2015, så ska allt vara spikat.
Diskussion kring om man kan förändra hur skåpen används och är utformade, samt hur det skulle kunna lösas
med hygienrutiner kring klädbyten. Eventuellt skulle man kunna effektivisera bytet av kläder genom att sätta in
elektronisk bytesteknik. Det ges ett förslag om att alla kanske kunde få behålla små skåp. Vilket är en fördel om
man ex. har tunga böcker. Det diskuteras att skåp får studenterna att känna anknytning till skolan, vilket bidrar
till den starka gemenskapen. Ingenting är bestämt angående detta i nuläget.
Marcus lägger fram förslag om att utnyttja ytor som t.ex. korridorer till t.ex. soffor/bänkar, för att öka antalet
platser för studier och mat.
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Som det ser ut nu blir det ingen klinik på plan 1, plan 2 blir labb, specialist på plan 3 (ev. en narkosdel), de stora
klinikerna för studenterna blir på plan 4 och 5. Att ha en narkosdel skulle innebära att LK blir mer attraktiv och
vi skulle kunna ha ett större samarbete med sjukhuset.
Ombygget ska attrahera alla besökare, alla anställda samt studenter som vistas i de nya miljöerna. Bruce
informerar om att vi endast hyr klinikdelen hela tiden. Undervisningsdelen betalar vi för efter hur mycket den
används av studenterna. Byggprojektet rör endast de delar som vi hyr hela tiden.
Vi kommer träffa Bruce och Arman senare i höst igen, för att följa processen och diskutera ämnen som kommer
upp.

7§ kan vi göra något för att aktivera fler äldrekursare til
l valet?

Johanna och Peter går runt i kurserna och samtalar mer med eleverna. Målet är att få valet mer
uppmärksammat i år än tidigare år. Anna föreslår att uppgifterna för de olika posterna i kåren skulle
kunna reduceras genom en omorganisering, men att det är en fråga för nästa styrelse att arbeta med i så
fall. Det kommer också förslag om att vi under kårfikan ska låta studenterna få komma och ställa frågor.
Förslag om att nå ut till studenterna via Apollonia och med hjälp av affischer. Vi bestämmer att vi i
styrelsen själv ska skriva svar på fem frågor som Johanna och Peter skickar till oss. Detta ska ske innan
den 16/11.
Abbas föreslår att vi ska göra en film. Styrelsen kommer överens om att det är för mycket jobb på för
kort tid.
Johanna informerar om att TT K1 inte hade någon aning om att studentkåren finns.
Vi pratar om att allt kårarbete, och att det är en stor merit för alla som är kåraktiva.

8§ Ersättning för arbete vid sittningar

Vi pratar om hur detta ska gå till. Det kommer fram förslag om att vi ska diskutera detta på nästa
stormöte. Marcus nämner ett förslag - Alla som hjälper till under sittningen, får med sitt namn på en
lista, och får då gå gratis på sittningen. Kåren ersätter i sådana fall kostnaden innan själva sittningen, så
att den totala budgeten för inköp ej påverkas och för att göra det så smidigt som möjligt för kassören.

9§ Representant till biblioteksråd

Det är nu talan om att återinrätta ett råd som ska ta hand om biblioteksfrågor.
Dan Eriksson som är den enda som kan tala för det och han säger att dom träffas ca. 2 gånger per termin. Vi blir
eniga om att sekreteraren (Malin) ska representera studentkåren.

10§ Julklapp

Vi har nu ca 240 medlemmar. Varje julklapp kostar 50 kr.

11§ Övrigt
Gunilla Klingberg bestäms till nästa periods inspektor (2016-2018).

12§ Nästa möte
9/11
__________
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Ordförande avslutade mötet
_________

Vid protokollet
Malin Nielsen
Justeras
Anna Eklund

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

