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Odontologiska Studentkåren
Odontologiska Fakulteten, Malmö

Protokoll 2015-02-05
Fört vid sammanträde med styrelsen i Odontologiska Studentkåren.

Närvarande:

Marcus Olandersson
Tina Honnér
Louise Eriksson
Elin Törnblad
Anna Eklund

Malin Nielsen
Abbas Hussein

Kaveh Bordbar
Jonas Alfredsson
Carola Nguyen
Linnea Borglin
Stephanie Pekarski
Annika Nilsson
Burim Duraku
Hanna Persson
Kerstin Leonard
Maria Emrettsson
Anastacia Ljus
Frånvarande:

Denis Babic

Erik Nordström
Sara Berggren
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
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3§ Val av protokolljusterare
Samtliga närvarande under mötet beslutade att utse Anastacia Ljus att justera mötets protokoll.

Diskussion
§4 Påminnelse om skifteanmälan
§5 Likabehandlingspolicy
§6 Diskussion Herr-Dammiddagar

Det läggs fram förslag om att dessa två sittningar skall göras om till annat alternativ än just ”Herr- och
Dammiddagar för att undvika könsuppdelning.
Vi beslutar om att ta upp frågan på nästa allmänna möte, den 11/2.

§7 Kommentarer på 2014 års verksamhetsbeskrivning (bifogat)
-

Anna har ordnat med Instagramkonto. Alla utskottsordföranden får tillgång till kontot.
Affischeringen ska förbättras, t.ex. genom fler och större inglasade anslagstavlor.
Anslagstavlan i orala, ska Kaveh ska se närmare på.
Kårkvällen under nollningen – få deltagande. Vi diskuterar att byta namn och införa alkohofria kvällar.
Sätta datum för fester då personal är inbjudna redan i början av terminen så att personalen kan ”save the
date”, ska åtgärdas.
Nollebroschyren borde skickats ut med utskicket till de nyantagna. Ska åtgärdas.
PR-ansvarig skulle kunna skriva veckans aktiviteter på gatuutroparen. Ska åtgärdas.
Transportansvarig är den enda som har nyckel till kårens cykel. En nyckel bör alltid finnas tillgänglig i
kårrummet. Ska åtgärdas.

§8 Viktiga datum i vår

Herrmiddagen: 18/4
Gatsbysittningen: 27/3 Preliminärt tema: Grease-tema
Malmö studentkår har visat intresse för att hålla en gemensam fest med oss. Kaveh kontaktar dem. Fest med dem skulle kunna
hållas i maj. Detta återkommer vi till längre fram.

Information
§9 Kulturutskottet

Anastacia presenterar. The Amazing race (aktivitet/lagtävling), Sittning i sammarbete med sexmästeriet, ev.
salsakväll tillsammans med kofferdamerna.

§10 Sexmästeriet

Kaveh presenterar. Utskotten/grupperna ska stå för olika AC. Varje utskott/grupp kontaktar själva baransvariga. Kaveh delar ut schema, där alla själva får boka in sin grupp/sitt utskott på datum.

§11 Internationella utskottet

Carola presenterar. Utflykter, kallbadshuset, quiz-kvällar, involvera fler utbytesstudenter. Mer information om
utbyten har efterfrågats. Detta ska Carola arbeta med.

§12 Idrottsutskottet
§13 Apollonia
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Linnea och Stephanie presenterar. Datum för första utskick är satt till den 2/3. Loppis-AC kommer annordnas
av utskottet. Nästa tidning kommer i maj. Planer om att ordna en brevlåda med lås, som troligen kommer finnas
i Orala rummet. Det kommer finnas en debattsida i Apollonia.

§14 Diastämman

Annika presenterar. Två konserter kommer hållas under vår under lunchtid. En runt valborg, och en under sista
veckan i maj. De kommer ha kördag, troligen den 7/3. Annika återkommer med exakt datum.

§15 Kofferdamerna
Kerstin presenterar. De är 8 kofferdamer just nu. De har pratat med dansakademin om att ha pole-dancing
lördagen den 14/3. Salsa eller sumba-AC den 8/5.

§16 BK-käftis

Inga matchdatum finns ännu pga. av att lottning inför matchprogrammet först kommer i slutet på mars. Det
planeras om gemensamma träningar i mars.

§17 Grillgruppen

Jonas presenterar. Andra onsdagen i månaden ska de ha grillkvällar (alternativt två kvällar i månaden), vilket
startar i mars eller april (beroende på vädret).

§18 Södra studerandeförening

Maria presenterar. De ska försöka hålla i en cykelfest med olika kliniker i Malmö. Ost & vinkväll kommer hållas,
samt eventuellt öl & korv-kväll. Maria återkommer med datum.

§19 Pulpahornen

Louise presenterar. De ses en gång i veckan. Planer inför våren: konserter, åka på SOF-festivalen.

Beslut
§20 Övriga punkter
•
•
•
•

Beskrivning av grupp/utskott efterlyses av Anna.
Samtliga grupper/utskott ska gärna använda centrala Facebook-gruppen som en informationskanal.
Material/information skickas till Anna, som sedan publicerar informationen.
Bygg-gruppen diskuterar. Kaveh kommer arrangera ett möte efter första husmötet, dit alla är välkomna.
Stephanie & Linnea vill gärna ha en extra nyckel till kårrummet.

§21 Nästa möte
7/4 kl 17.15.

__________
Ordförande avslutade mötet
_________

Vid protokollet

Malin Nielsen
Justeras
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Anastacia Ljus

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

