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Odontologiska Studentkåren
Odontologiska Fakulteten, Malmö

Protokoll 2015-02-25
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

Frånvarande:

-

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 Denis Babic att justera mötets protokoll.
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Information
§4 Rapporter från möten

Oroväckande hög andel av studerande vid MAH, har uttryckt sig lida av stress. Informationen kommer från
utbildningsberedningen 3/3 som Marcus deltog i.

Diskussion
§5 Äskningar

Resa till Istanbul för en student som kommer delta i EDSA konferens (gäller boende och mat) – belopp: 4796
kr. Vi godkänner äskningen.

§6 Medverkan utbildningsdagen med dekanus (senast 15e Mars)
Fakultetens utbildningsdag med kåren 8/3. Alla i kåren kommer delta.

§7 Nystartat genusprojekt Cecilia Franzen – söker studenter
Cecilia vill intervjua studenter till hennes genusundersökning. Alla i kåren deltar gärna.

§8 Hur når vi på bästa sätt ut med Studenters rättigheter och skyldigheter?
Förslag: Sätta upp informationsblad på toaletterna, trycka upp informationen i apollonia (kanske i varje
nummer?), nollningshäftet, som en fråga under inspirationsdagen, under basgruppsmöte i introkursen.

§9 Studentrepresentant i valet av ny rektor
Vi utser Tina som kandidat.

§10 Alumni

Vi vill gärna vara delaktiga, men vi vill vara med och kunna påverka. Förslag om att alumni-ansvarig ska träffa
representant från kårstyrelsen med jämna mellanrum. Han sköter arbetet, men vi vill ha möjlighet att påverka.
Vi diskuterar även om vi ska hantera K10ornas eventuella restbelopp som kan kvarstå efter spexet. Vi beslutar
om att styrelsen inte ska hantera pengarna.

§11 Herr- och dammiddag och andra potentiella ojämlikheter i kårens
verksamhet?
Vi diskuterar att vi kanske bör skapa en grupp som tittar över genusfrågan i hela verksamheten. Vi blir eniga om
att denna grupp ska representeras av personer med blandade åsikter. Vi fattar inget beslut om herr- och
dammiddagen idag. Frågan kommer tas upp vid vårt nästa styrelsemöte.

§12 PBL-träff i Maj Linköping – finns intresse att vara studentrepresentant?
Det finns ett stort intresse i gruppen för detta.

Övrigt
§13 Övriga punkter
§14 Kriser vid fester – Kaveh och Louise har tagit fram en handlingsplan för hur kriser ska hanteras vid
fester, och om hur information ska spridas bland studenter. Vi beslutar om att vakten ska vara närvarande tom.
kl 02.00 under festerna.
§15 Presentation vid kurser – Ska ske inom 2 veckor.
§16 Porslin – Punkten bordläggs.
§17 Merchandise – Punkten bordläggs.
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§18 Nästa möte
23/5-2015

__________
Ordförande avslutade mötet
_________

Vid protokollet
Malin Nielsen
Justeras
Denis Babic

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

