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Odontologiska Studentkåren
Odontologiska Fakulteten, Malmö

Protokoll 2015-11-03
Fört vid sammanträde med styrelsen och dess grupper/utskott i
Odontologiska Studentkåren.
Närvarande:

Tina Honnér, vice ordförande
Anna Eklund, PR-ansvarig
Denis Babic, styrelseledamot
Abbas Hussein, styrelseledamot

Jakob Attin, Södra Studerandeföreningen
Burim Durako, BK Käftis
Jonas Alfredsson, Grillgruppen
Carola Nguyen, Internationella utskottet
Anastacia Ljus, Kulturutskottet
Linnea Borglin, Apollonia
Stephanie Perkarski, Apollonia
Annika Nilsson, Diastämma
Sara Berggren, Pulpahornen
Kerstin Leonard, Kofferdamerna

Frånvarande:

Malin Nielsen, sekreterare
Louise Eriksson, utbldningsbevakare
Elin Törnblad, kassör
Marcs Olandersson, ordförande
Hanna Persson, BK Käftis
Maria Emretsson, Södra Studerandeföreningen

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
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2§ Godkännande av dagordningen
3§ Val av protokolljusterare
KS beslöt att utse Jakob Attin att justera mötets protokoll.

Diskussion
§4 Årsberättelse
Skall vara inne senast 1/12 och skickas till ordforande@kaftis.se
Styrelseledamöter, utskottsordförande och gruppordförande skall redovisa det gånga året. Vad som hänt, vad
som varit bra och vad som kan förbättras, samt allmän information som kan vara nyttig för den efterträdande att
ta del av.

§5 Ersättning vid sittningar

De som anordnar en sittning äskar ett tillägg för de som hjälper till med sittningen så att de som gör festen inte
behöver betala sittningen. Diskussion förs angående hur var man ska dra gränsen för hur mycket man ska
behöva hjälpa till för att få en gratis sittningsbiljett. Om de som fått en gratis biljett inte gör tillräckligt får man ta
det med den personen efteråt och personen får betala in i efterhand.
Man får vara tydlig med arbetsuppgifterna som ska göras så det blir lätt att se om uppgifterna är gjorda.
Förslaget gäller de mindre sittningarna, som utskotten fixar, som inte anordnas av så många (alltså inte vinteroch vårmiddagen och nolle- och tacksittningen).
Beslut tas om att testa förslaget under till nästa stora event.

Information/Planering
§6 Valberedningen

Intervjuar samtliga närvarande på möten kring framtida poster.

§7 Kulturutskottet

Mordgåtesittnigen anuleras pga dåligt intresse. Troligen pga att det låg på en torsdag och att det är mycket annat
som händer den veckan.
Top Hat är nästa evenemang
3/12 Pepparkakshustävling Ev. pysselkväll tillsammans med Pulpahornen
11/12 Julmiddag

§8 Sexmästeriet

6/11 Oktoberfest, ca 90 pers. Pulpahornen spelar, kofferdamerna dansar och ett band kommer och spelar på
kvällen. Tyvärr inga lärare. Inbjudan har gått ut men har ingen vågat anmäla sig.
Tentafest i januari
Alumnifest i februari. Här eller på MAH Orkanen.
Alla lokalbokningar efter 17:00 skall gå genom sexmästeriets ordförande

§9 Internationella utskottet
10/11 Tjeckisk afton.
17/11 Quiznight

§10 Idrottsutskottet

Thoughest lab, squaschdag, racketlon, curling kommer senare i höst.
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§11 Apollonia

Tidningen skulle släppas för två veckor sedan men pga att repro inte hade papper inne så kommer tidningen
först imorgon. Nästa tidning kommer i december.

§12 Näringslivsutskottet

Inspirationsdagen är avklarad. Det gick bra förutom att tandteknikerstuderande inte kände sig så väl bemötta av
vissa företag.
Colgateföreläsning imorgon. Efter föreläsningen har Colgate önskemål om att vi gör några korta videos om
föreläsningen som läggs upp på deras facebooksida.

§13 Diastämma

Kördag 7/11.
En disputering 4/12
Julkonsert 17/12, förhoppningsvis med Pulpahornen och Kofferdamerna.

§14 Kofferdamerna and the bitewings
Medverkar på oktoberfesten och på julkonserten.

§15 Pulpahornen

Mycket taggade för att spela på oktoberfesten och när den är avklarad kommer de börja öva inför julkonserten.

§16 BK-käftis

Tyvärr var det bara två (förutom dam och herrlaget) som kom och kollade på matcherna när de hade grillning.
Hade önskat större intresse.

§17 Grillgruppen

Grillningen vid matcherna var mycket uppskattat av de som var där.
De är taggade för oktoberfesten.

§18 Södra studerandeföreningen

Efter Riksstämman kommer studenter få lämna in sina resekvitton och så sponsrar de resan för ev sponsring
Södra får från Tandläkarförbundet.
24/11 Karriärskväll med Christel larsson , Daniel Nebel och en till
Endast för medlemmar i Södra.

Övriga punkter
Kyl: Den stora kylen nere i källaren är väldigt dålig. Därför uppmanas kårstyrelsen att se över ifall man kan köpa
in en ny.
Städ: Källaren MÅSTE städas klart. Högtalarna och annat som står kvar måste tas bort. Kaveh har ansvar för att
samla bärare och bil så grejerna försvinner. Kartonger får inte samlas på hög där. Kolla genom servis-skåpen.
Ingen alkohol på julmiddagen: Eventet är tänkt att vara alkoholfritt men ingen kommer bli portad om de har
med.
Kårmiddagen 27/11: Senaste anmälan 22/11. Ordförande är ansvariga för att de som anmäls är aktiva i
utskottet. Ordförande för vardera utskott eller grupp ska framföra ett tal till en annan ordförande. Middagen
skall ses som en sittning med allt vad det innebär. KS skall kolla upp om Södra får närvara.
Tentaportal: Förslag på att ha en dropbox där de som vill får lägga upp sina tentor så man kan hjälpa varandra.
Kårstyrelsen ska kolla på möjligheten.
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§19 Nästa möte

15 dec 2015 17:30 i F5, för utvärdering av verksamhetsåret.
__________
Ordförande avslutade mötet
_________

Vid protokollet
Sara Berggren
Justeras
Jakob Attin

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

