1(3)

Odontologiska Studentkåren
Odontologiska Fakulteten, Malmö

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

Närvarande:

Marcus Olandersson, ordförande
Tina Honnér, vice ordförande
Louise Eriksson, utbildningsbevakare
Elin Törnblad, kassör
Anna Eklund, PR-ansvarig
Abbas Hussein, styrelseledamot

Denis Babic, styrelseledamot
Frånvarande:

Malin Nielsen, sekreterare

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 Elin Törnblad att justera mötets protokoll.

Information
§ 4 Information från ledamöter
-

Denis, har jobbat med renovering av Orala rummet samt väntar på nästa Husmöte.
Tina har jobbat med Näringslivsutskottet samt hur man ska lägga upp Inspirationsdagen och Colgate
föreläsningen.
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-

Louise har sålt biljetter för evenemang som internationella och kulturutskottet ordnar, jobbat med
studentärenden och ska på UB och Ramverksmötet.
Anna har skickat beställning för kårkläderna och hjälpt Tina med Näringslivsutskottet.
Elin har skött fakturering åt K10 samt Golfdagen och jobbat med Välgörenhetsloppet.
Marcus har träffat rektorerna på MAH, pratat i HS sak, jobbat med internationellt utbyte av studenter,
träffat statsministern, ska avtacka MAH rektorn och kommit med i innovationsprojekt.

§ 5 SRS-lunch 20/5 + förmöte
- Lunch för styrelsen i kår-rummet 12:00 den 19/5 inför SRS mötet.

§ 6 Nya riktlinjer för tentamenshantering (bifogas)
- Man får hämta ut tentor genom att uppge för- och efternamn eller kodnummer på tentan man vill hämta.
Tentor får inte hämtas ut genom att man frågar efter tentan med bäst eller sämst resultat.

Diskussion
§ 7 Äskningar
- Diastämma för kördagen och fika 1781 kr, godkänns
- General (Abbas) för nollning 7000 kr, godkänns
- Kofferdamerna för AC 300 kr, godkänns
- Apollonia 275 kr, Elin utreder detta vidare
- Internationella utflykt till Danmark 2000 kr, godkänns

§ 8 Ring ring (bifogas)
- Samtliga från styrelsen ska vara med i ”ring ring”. ”Ring ring” går ut på att vi i början på augusti ska höra av
oss till de nya studenterna, ca 10 namn/person. Under samtalet ska vi föreslå nya studenter att de gillar
Facebook-gruppen ’’Nollning på käftis 2015’’ och Odontologiska studentkårens Facebook-sida.

§ 9 Skrivelse: Genus i tandläkarutbildningen (bifogas)
- Godkänns av styrelsen.

§ 10 Skrivelse: Omtentamen bör ej omfatta 30hp (bifogas)
- Beslut tas att bjuda in Christel Larsson till styrelsemöte och diskutera skrivelsen med henne. Kan man göra
någon förändring och förbättra omtentamen och kan det ge någon bra kvalité på examinationen.

§ 11 Förfrågan från studenthälsan om återkoppling på arbetet med studenten i
centrum (bifogas)
- Aktiviteter för att följa upp studenterna vid Malmö Högskola. Marcus och Louise ska ta ansvaret för detta då
det ska lämnas in om 5 veckor.

§ 12 Diskussion tandteknikerutbildningen – Jenny Lindgren
- Kunde ej närvara, tar upp det till hösten
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§ 13 Kick out med KS?

- Grill den 18/5 med kårstyrelsen 18:00

Övrigt
§14 Övriga punkter
§ Hoppa in för Malin
-

Matgruppsmötet framöver med restaurangen på skolan, frivilliga från styrelsen får ersätta Malin i detta
mötet. Tina och Denis kunde tänka sig.

§15 Nästa möte
__________
Ordförande avslutade mötet
_________

Vid protokollet
Denis Babic
Justeras
Elin Törnblad

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

