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Odontologiska Studentkåren
Odontologiska Fakulteten, Malmö

Protokoll 2015-09-03
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

Malin Nielsen, sekreterare
Denis Babic, styrelseledamot
Abbas Hussein, styrelseledamot
Frånvarande:

-

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 Tina Honnér att justera mötets protokoll.

Information
§4 Information från ledamöter
Elin har haft fullt upp med att se över budgetar osv.
Denis har varit i Hong Kong - En fantastisk upplevelse.
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Tina har bl.a. knutit ihop säcken inför inspirationsdagen. Hon har också pratat med Colgate. Dom önskar ett
par event/termin. Vi ska ha en colgate-AC.
Louise har träffat generalsekreteraren för utbildningsdepartementetö. Louise har varit med på UN-möte och
byggmöte. Hon ska på internat med UB tillsammans med alla ledamöter, med övernattning och tre-rätters
middag på måndag den 7/9.
Abbas har varit på husmöte. UN, ny tandhygienist ledamot där.
Anna har också varit i Hong kong. Hon har delat ut de kårkläder som var kvar. Varit på möte på studenthälsan.
Alla mail som kommer in via hemsidan har Anna skickat vidare till rätta personer.
Malin har bokat fotografering
Marcus har varit på UN, studentkåren Malmö. Bokat in kårafterwork 2/10 kl 17.30. Hållit i en del
presentationer. ParodAlex har Marcus pratat med - dom ska ha en mässa för K7-K9, med middag på kvällen.
5/9. Marcus kommer sitta med i kvalitetsramverket,

Diskussion
§5 Äskningar
Vi godkänner OS-äskning framtagen av Jakob Attin.

§6 KårkvällBeslutar att ha ”Gissa-vem-i-styrelsen-tävling”! Nollorna ska gissa bostad, namn, post, intresse.
Anna ordnar, all information ska mailas till Anna senast 9/9 (kårmailen). Malin köper 2 flaskor baileys. Alla
utskott/grupper får äska för max 400 kr utöver sin vanliga äskning.

§7 Tentamen
Vi tar upp diskussionen omkring tentorna igen. Vi konstaterar att lärarna inte är duktiga på att skriva tentor. Vi
kommer fram till att vi ska söka bakgrundsinfo, och sätta oss in i varför dom rättar som dom gör, alltså per
senarie. Vi ska prata med examinationsgruppen. Färgsystemet fungerar inte bra anser vi - det är orättvist. Vi
diskuterar om de som ligger precis vid gränsen, ska få chans att göra om sin tenta, medan de som kuggar och
inte får många poäng ska få göra om hela tentan. Ex. dom som får 0-50% gör om hela, 50-65% får göra om de
delar som dom inte klarat = kompletteringsgränser. Hög prioritering på denna punkt! Vi pratar bjuder in Sigvard
på nästa möte för att få åsikter från en icke-studerande.

§8 Ombyggnad

Vi ska ha en/två representanter som deltar under mötena. Samt någon i den större referensgruppen (däribland
Marcus). Vi utser preliminärt Anna Eklund och en till, men vi vet inte vem denna andra person ska vara. Vi gör
ett utrop och söker efter en äldrekursare. Vi kommer fråga Sara, Peter Eld, Samuel och eventuellt någon mer. Vi
kommer kräva ett intyg från Lars-Ingmar åt dom som deltar i arbetet. Men i första hand, ska vi undersöka
schema, så att det passar in med Annas schema.

§9 Studentpolitiska föreningar i våra lokaler
Punkten bordläggs till nästa möte.

§10 SOF-enkät
Punkten bordläggs till nästa möte.
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§11 Bank
Elin informerar om Swish, och kommer undersöka möjligheterna. Vi har dessutom haft en fond som avvecklas.
20% av vårt månadssparande har flyttats till ett fondkonto som inte ger någon ränta. Elin ska undersöka vad vi
kan göra för att eventuellt få en ränta på pengarna.

Övrigt
§12 Övriga punkter
§13 Kårkläder
Punkten bordläggs till nästa möte.

§14 Mötesmat
Louise pratar om hur vi ska göra för att ordna med mat inför. Malin utses till matansvarig, men kan få hjälp med
hämtning av mat.

§15 Gapa tugga svälj
Anna tar på sig och undersöker om om intresse för en sådan dag finns till vår.

§16 Smart studies
Dom har hört av sig till Anna och Tina, och dom söker studenter som söker extraarbete. Information på
hemsidan kommer komma ut.

§17 Kårrummet jour,
I kårrummet, mellan kl 12.15-12.45.
Måndag - Elin & Marcus
Tisdag - Tina & Anna
Onsdag - Ingen
Torsdag - Denis
Fredag - Louise & Abbas

§18 Nästa möte
21/9

__________
Ordförande avslutade mötet
_________

Vid protokollet
Malin Nielsen
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Justeras
Tina Honnér

Postadress

Besöksadress

Tel/Fax

Internet

Odontologiska
Studentkåren

Tandvårdshögskolan
Carl Gustafs väg 34

040-665 86 50

http://www2.od.mah.se/st kaftis@od.mah.se
udentkaren/

Odontologiska Fakulteten
205 06 Malmö

E-post

Bankgiro

5311-1845

