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Odontologiska Studentkåren
Odontologiska Fakulteten, Malmö

Stormöte protokoll 2015-04-07
Fört vid sammanträde med styrelsen, utskott- och
grupprepresentanter i Odontologiska Studentkåren.

Närvarande:

Louise Eriksson, utbildningsbevakare
Denis Babic, styrelseledamot agerade ordförande
Abbas Hussein, styrelseledamot

Malin Nielsen, sekreterare
Anastacia Ljus
Kaveh Bordbar
Jonas Alfredsson
Carola Nguyen
Erik Nordström
Linnea Borglin
Annika Nilsson
Sara Berggren
Hanna Persson
Kerstin Leonard
Frånvarande:

Marcus Olandersson, ordförande
Tina Honnér, vice ordförande
Anna Eklund, PR-ansvarig
Elin Törnblad, kassör

Burim Duraku
Maria Emrettsson

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 Jonas Alfredsson att justera mötets protokoll.
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Diskussion
§4 Externa gäster – vart ligger beslutet?

Det råder delade meningar. En del talar för att det finns anledning att bjuda in framtida kollegor. Andra talar för
att vi inte alls borde det, och att vi isåfall borde få bjuda in vänner eller andra studenter.
Det är beslutat att inga externa gäster bjuds in till herrmiddagen VT-15.
Vi kommer diskutera möjligheterna omkring att bjuda in andra studenter (TH, TL, TT) under HT-15. Vi
kommer även prata om att ha en fest på extern plats, där man får bjuda in en vän/partner.

§5 Hur gör vi ”kårpresentationen” på höstens introdag bättre?
Det bästa vore om presentationen under kårkvällen var större och att det lades mer fokus på presentationen. Det
finns nämligen tillräckligt med intryck att ta in under hela introt.
Det är fortfarande viktigt att Marcus presenterar sig anser några.
Det vore bra om alla, även dom som inte är med på nollningen, blir inbjudna. Det kanske kan vara svårt att få
hit dom som inte deltar i nollningen under kvällstid. Förslag om att vi håller i en gästföreläsning en onsdag
mellan kl. 13-14, och att alla då är välkomna. Alla som sedan vill kan komma på kårkvällen. Alla håller med om
att vi ska gå ut med information någon dag senare än under introdagen. Något roligare spex läggs också fram
som förslag.

§6 Likabehandlingspolicyn
Louise informerar.

§7 Datum för kick-off i höst
29/8-2015

Information
§8 Kulturutskottet

Informeras om att deras AC var väldigt populär. Dom har orndat konsertbiljetter till rock musical. Dom har
anordnat sittning med sexmästeriet (Grease). Planer – anordna fler vardagsaktiviteter, som ex. våffelkvällar. I
höst hålls kanske mordgåte-sittning. Fler konserter kommer hållas. De kommer anordna något tillsammans med
”Malmö sevärdigheter”.

§9 Sexmästeriet

Lyckat med att AC hålls av de olika utskotten. Han berättar att K10 behöver serveringspersonal till
lärarmiddagen den 29/5, och att man ska kontakta Philip Arneryd om man är intresserad. Onsdag 3/6 är
bartömningen. Fotbollskvällar under Champions League. Ev. anordnas en tysklandsresa efter herrmiddagen,
men det återstår att se.

§10 Internationella utskottet

Lyckad AC. Det har varit lite uppehåll/paus. IU har sagt att dom vill hålla i quiz-kvällarna. Doppet på Ribban
blev inte av. Den 10/5 åker dom på utflykt i Danmark, där dom tänkt besöka det medicinska museet. Mer
aktiviter lovas under hösten. Dom har haft middag med brasilianarna – det var väldigt uppskattat. Carola tycker
inte att hon fått tillräckligt med information omkring utbytesstudenternas besök här.

§11 Idrottsutskottet

Har styrt upp lite olika aktiviteter, däribland. crossfit. Klasskampen anordnas nu på lördag. Squash-dag (gratis)
kommer också anordnas. Även ev. en klättringsdag. Vid varmare väder så kommer troligen idrottsutskottet och
grillgruppen att styra upp lite aktiviteter tillsammans.

§12 Apollonia
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Släppt första numret. Dom jobbar just nu med nummer två som släpps den 11/5. De håller i AC nu på fredag,
och pga. av intressebrist till loppis så har dom ändrat tema till klädesinsamling.

§13 Diastämma

Tränar varje tisdag. Har hållt i en konsert. De har haft kördag på skolan där de sjöng hela dagen. De kommer ha
valborgsmässa under lunchen en onsdag. De håller även i en sommarkonsert veckan innan tentaveckan.

§14 Kofferdamerna

De har pole-dansat. Dom ska också dansa på herrmiddagen. De kommer ha salsatema den 18/5 under AC.
Dom ska kanske dansa med Pulpahornen.

§15 BK-käftis

Varken Burim eller Hanna är här. Abbas berättar att det går långsamt framåt. Båda lagen har förlorat två
matcher. Många nya spelare. Herr- och damlaget har haft träning ihop – mycket uppskattat.

§16 Grillgruppen

22/4, är planen att hålla i en uppvärmnings-grillning, vilket är gruppens andra aktivitet, men den första under
2015.

§17 Södra studerandeföreningen
Maria är inte närvarande under dagens möte.

§18 Pulpahornen

Dom ska spela på vårruset. Det har inte hänt så mycket annars.

Beslut
§19 Övriga punkter
§20 Nästa möte
12/5-2015 kl. 17.15

__________
Ordförande avslutade mötet
_________

Vid protokollet
Malin Nielsen
Justeras
Jonas Alfredsson
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