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Odontologiska Studentkåren
Odontologiska Fakulteten, Malmö

Protokoll 2015-02-11
Fört vid sammanträde med styrelsen samt medlemmar i
Odontologiska Studentkåren.

Kallade: studenterna representerade av Odontologiska Studentkåren Malmö samt Sigvard Åkerman. 60-70 närvarande
studenter närvarade.

Frånvarande:

-

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

§ Mötets öppnande
2§ Godkännande av dagordning
3§ Val av mötets ordförande

Sigvard Åkerman utses till mötets ordförande.

4§ Val av mötets sekreterare och tillika rösträknare

Malin Nielsen utses till mötets sekreterare. Jakob & Jens utses till rösträknare.

5§ Val av 2 justerare

Anna Eklund & Johanna Wiking utses till justerare.

6§ Presentation av 2014 års årsredovisning

Johanna Wiking presenterar 2014-års årsredovisning som visade följande resultat: + 36.405 kr, men summan
beror på insättningar som skulle förekommit under 2013, och inte 2014. Om det inte vore för dessa insättningar
skulle troligen ett mindre minus-tal visa sig.
Vi godkänner 2014-års redovisning.

7§ Röstning om ansvarsfrihet för 2014-års styrelse
Vi godkänner ansvarsfrihet för 2014-års styrelse.
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8§ Presentation av 2015 års budget
Elin Törnblad presenterar budget för år 2015.

9§ Diskussion kring upplägget av Herr- och Dammiddagar

Marcus presenterar vad man bör ha i tankarna när man tar ställning till om dessa middagar ska fortsätta, eller
inte.
Diskussion inleds.
En del talar för, andra talar emot.
Argument för:
- Man lär känna studenter i andra årskurser.
- Det är ett trevligt sätt att samarbeta med olika årskurser.
- Det är svårt att ta ställning till att middagarna ska ställas in, om inte några förslag till alternativa fester
finns. Det inkommer önskemål om att styrelsen ska ta fram alternativ.
- Vi har en god sammanhållning på denna skola. Och det finns något för alla. Allt är frivilligt, och om man
inte tycker om uppdelningen så finns det andra evenemang att gå på.
- Dam- och herrmiddagen, bör inte ses som en indelning av två olika grupper, utan snarare som ett tillfälle
där vi kan få göra något fint för varandra, mellan årskurserna.
- Finns på många andra skolor.
- Stämningen på middagarna är inte att kvinnor är kvinnor och män är män, utan dessa fester präglas
snarare av en neutral känsla, där alla får vara som dom vill. Män är ju välkomna på dammiddagen, och
kvinnor är ju välkomna på herrmiddagarna.
Argument mot:
- Att det blir en tydlig uppdelning mellan män och kvinnor.
- Det känns som att man måste vara antingen en kille som tycker om tjej, eller tvärtom.
- Könsrollersindelningen förstärks.
- Det finns alternativa indelningar. Exempelvis att yngre- och äldrekursare arrangerar åt varandra.
- Vi bör inte lägga fokus på att det är opraktiskt att ändra på traditioner, utan snarare på att vi bör tala om
värderingar.
- Gammalmodig uppdelning.
	
  

Diskussionen kom inte att handla om den specifika uppdelningen av de två festerna, utan diskussionen handlade
mer om vilka grundläggande värderingar kårens medlemmar egentligen har. Kårstyrelsen kommer i framtiden att
se över ärendet, inte bara i fest-avseende utan inom alla möjliga områden som rör skolan. Kårens medlemmar
kommer vara inblandade.

10§ Övriga punkter
11§ Mötet avslutas
__________
Ordförande avslutade mötet
_________

Vid protokollet
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Malin Nielsen
Justeras
Anna Eklund & Johanna Wiking

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

