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Odontologiska Studentkåren
Odontologiska Fakulteten, Malmö

Protokoll 2015-09-28
Fört vid sammanträde med kårens styrelse, grupp- och
utskottsrepresentanter 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
Erik Nordström
Johanna Wiking
Peter Eldh
Sara Berggren
Anastacia Ljus
Kerstin Leonard
Stephanie Andersson Pekarski
Linnea Borglin
Annika Nilsson
Carola Nguyen
Jonas Alfredsson
Kaveh Bordbar
Hanna Persson
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
Närvarande beslöt att utse Jonas Alfredsson att justera mötets protokoll.

Diskussion
§4 Årsredovisning

Det är talan om en så kallad ”årsberättelse”.
I november efterfrågar styrelsen en redovisning från varje grupp/utskott för att ordförande ska kunna se över allas arbete.

§5 affischering

Tillåtet endast där det finns anslagstavlor. Dessa tavlor finns i trapphuset, orala rummet, biblioteket hos tandtekniker. Vi
diskuterar möjligheterna att sätta upp anslagstavlor på fler ställen. Det är viktigt att man tar ner affischer efter
utgångsdatum.

§6 After clinic – teman

Kaveh informerar om att han själv tyckte det var lyckat med respektive utskott/grupps egna AC-tema. Kaveh har skrivit en
lapp med 7 datum (fredagar), som grupper/utskott kan reservera för ny AC under höst. Det har kommit in förslag om att
vi ska slå ut det på ett år, men vi bestämmer oss för att hålla oss till att planera en termin åt gången. De som inte fick chans
att hålla AC förra terminen, får i första hand hålla AC under höstterminen.
Marcus har pratat med internationella masterstudenterna, och dom har visat intresse för att hålla i en egen AC nu under
hösten.

§7 Datum för ”Stora” fester (oktober, ev externfest, kårmiddag, vintermiddag)
Det blir ett allt för tight schema och vi har inte tid till att boka in en finsittning. Alumnifest i februari planeras så smått.
Tanken är att göra en finsittning av alumnifesten.

§8 Nya grupper: Film- och seriegruppen

Marcus informerar om att ett 15-tal elever vill starta denna grupp. De har tänkt se serier och filmer.

Information/Planering
§9 Valberedningen

Johanna och Peter informerar om valberedningen och går igenom datum. Preliminära datum: AC-valpub onsdag 25/11.
Där ska alla redan sittande presentera sina platser. Debattlunch: 9/12.

§10 Kulturutskottet

Julmiddagen hålls den 11/12. Kulturutskottet säljer biljetter till olika föreställningar. Biljettförsäljning till julmiddagen
börjar i november. De har sålt biljetter till stand-up på babel. Anastacia kommer antagligen hålla i lite julpyssel, och
tillsammans med pulpahornen kommer dom klä granen. Kommer nog arrangera en utflykt till biograf med middag under
salongen. Finsittning med mordgåte-tema kommer hållas torsdagen 19/11.

§11 Sexmästeriet

Dom har tagit in sex nya medlemmar.
AC under hösten:
• 23/10 kulturutskottet
• 6/11 Pulpahornen
• 20/11 Näringslivsutskottet
Andra event:
•
•
•

6/11 Oktoberfesten
27/11 Kårmiddagen
5/12 Vintermiddag
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§12 Internationella utskottet
Carola informerar om att dom ska arrangera en tjeckisk afton – 10/11 med öl & folkdans. Ska följa med Kofferdamerna
till Kubacafé för salsakväll – datum oklart. Utbyteskväll den 8/10 med information om utbyte med internationella
utskottet. Quiz-night om utskott och utbyte 17/11.

§13 Idrottsutskottet

Erik informerar om beach-volleyboll turnering 24/10. Raketsport-turnering. Inget datum är satt ännu. Erik jagar olika
klubbar, bl.a. klättring. 17/10.

§14 Apollonia

16/10 utges nummer 3 av apollonia. I december kommer fjärde numret. Brevlåda i Orala rummet.

§15 Näringslivsutskottet
21/10 Inspirationsdagen.
2/10 höstdag Södra
20/9 Curaprox
8/10 g.u.m

§16 Diastämma

Torsdagar i aulafoajén.
15/12 julkoncert/kvällskoncert/mingel

§17 Kofferdamerna
Dansar på oktoberfesten, julmiddagen m.m.

§18 Pulpahornen
Oktoberfesten

§19 BK-käftis
15/10.

§20 Grillgruppen
15/10 med bk-käftis.

§21 Södra studerandeföreningen

Peter informerar om ost & vin-kväll.
Dessutom så kommer biljetter till riksstämman börja säljas 19/10.

Övriga punkter
§22 Marskalk

Marcus informerar. Ingen visar intresse för att delta.

§23 Kåravgift

Det är viktigt att alla som är aktiva i kåren, betalar avgiften på 50 kr.

§24 Namnbyte
Vinter/vår-middagar
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§25 Nästa möte

Allmänna mötet 14/10.
__________
Ordförande avslutade mötet
_________

Vid protokollet
Malin Nielsen
Justeras
Jonas Alfredsson

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

