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Odontologiska Studentkåren
Odontologiska Fakulteten, Malmö

Protokoll 2015-10-14
Fört vid sammanträde med 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
Sigvard Åkerman
Större delen av kårens medlemmar
Frånvarande:

-

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

Formalia
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Fastställande av dagordning
§ 3 Val av mötets ordförande
Sigvard Åkerman

§ 4 Val av mötets sekreterare
Malin Nielsen

§ 5 Val av 2 justeringsmän och tillika rösträknare
Denis och Dennis Andersson
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Information
§ 6 Information från OS styrelse om handläggandet av Vinter- och
Vårmiddagsfrågan

Marcus informerar om varför vi tar upp frågan. Han lägger vikt vid att alla ska känna sig välkomna under
samtliga fester som arrangeras av skolan. Styrelsen har beslutat att ersätta namnen herr- och dammiddag, med
Vinter- och vårmiddagar. Marcus argumenterar för varför styrelsen har fattat beslutet om namnändringen
utanför ett allmänt möte.
Tina tillägger att namnbytet inte ändrar på någon tradition, utan att festerna som tidigare hetat dam- och
herrmiddag ska fungera på samma vis. Dvs. att eventen ska fungera på samma sätt.
En mindre debatt sätts igång. Medlemmar ifrågasätter om det blir någon skillnad, andra ifrågasätter vem som nu
ska påbörja igång arbetet inför respektive middag. Förslag kommer om att vi ska starta en grupp till respektive
middag som står ansvariga för uppstart. Det kommer också ett förslag om att kanske ändra traditionerna helt,
medlemmen menar att om vi nu gör en mindre ändring så kan man lika gärna göra en ordentlig ändring – så att
fler känner sig välkomna. Medlemmar pratar också om att vi kanske borde ta in de punkter (kritik) som är
obekväma bland studenterna, och göra något vid dessa istället. Det läggs fram ett förslag om att starta en
festkommité som står ansvariga för arrangerandet av de två festerna, detta skulle då innebära mindre förvirring
och att fler känner sig välkomna att ordna, samt gå på festen. Det kommer också in förslag om att kurser ska
anordna fester åt varandra – exempelvis att K1, K5, K7 anordna åt K9 och K3.
Alla närvarande vid mötet ställer sig bakom årets förslag, och blir eniga om att vi ska testa att arrangera festerna
som nu beslutat – dvs. att namnen är ändrade men att traditionerna hålls vid – dock ska alla känna sig välkomna
att arrangera/gå på den fest de önskar – precis som tidigare. Skulle det inte fungera så kan efterträdande
kårstyrelse ta upp frågan igen.

§ 7 Information om studentärenden

Marcus informerar om att kåren arrangerar annat än fester. Marcus informerar om att styrelsen, främst Marcus
och Louise finns här för alla och om det finns frågor eller funderingar så uppmanas alla att ta kontakt med
Marcus och Louise.
Sigvard understryker att det är viktigt att frågor omkring otrivsamhet och problem som uppstått ska ventileras så
att problem kan lösas.

Beslut
§ 8 Fyllnadsval: 1 ledamot till valberedningen
Peter och Johanna informerar om att det har blivit en vacans i valberedningen och att denna plats ska ersättas av
en annan medlem i kåren. Johanna och Peter informerar om att det inte har arbetats så mycket inom
valberedningen fram till nu (arbetet börjar först nu under höstkanten) och att personen därför inte har missat
något. Personen som ställer upp kan dock inte bli vald till någon post under våren. Felicia Larsdotter nominerar
sig själv. Marjan Ghasemi gör likaså.
Marjan Ghasemi blir vald till posten.

Övrigt
§ 9 Övriga punkter
§ 10 Utlämning av skrivna tentamen
Marcus har undersökt vilken information vi som studenter har rätt att få tillgång till. Skolan måste lämna ut
provinformation i form av frågor, men inte skrivna svar. Om en tenta inte är inscannad så är det inte en offentlig
handling – och kan därför inte krävas/hämtas ut av annan än den som skrivit provet. Marcus säger att vi ska
försöka få ut rättningsmallar.
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§ 11 Gemensamt idrottsevent

Jacob informerar att de olika fakulteten i Sverige har diskuterat möjligheterna att ha ett enbart idrottsrelaterat
event tillsammans, där skolorna ses över en helg. Jacob ifrågasätter intresset.

§ 12 Ombyggnad av skolan

Arman informerar om ombyggnad av skolan. Det finns inga bestämda detaljer ännu och därför kan inte mycket
information ges. Sigvard fyller i och informerar om att vi inte ska flytta från huset. OD ska lämna ifrån sig 2000
kvm. Allt kommer bli mer samlat, ex. steril kommer vara samlat för alla avdelningarna. Närmare information kan
inte ges.

§13 Mötet avslutas
__________
Ordförande avslutade mötet
_________

Vid protokollet
Malin Nielsen
Justeras av
Denis Babic och Dennis Andersson

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

