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Odontologiska Studentkåren
Odontologiska Fakulteten, Malmö

Protokoll 2015-09-21
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 Abbas att justera mötets protokoll.

Information
4§ Information från ledamöter

Denis informerar ang. Orala rummet. Han har kontaktat Agnes, och ska ha möte med henne nästa tisdag för att
diskutera ombyggnad av Orala rummet. Det har blivit fel med nycklar till skåpen i år igen. Efter detta årets slut,
ska man samla in alla nycklar och alla får nya skåp.
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Anna informerar om att externa partner inte ska få lov att annonsera ut på facebook-sidan. Anledningen är att
det har uppfattats som spam.
Marcus har sammanfattat alla testgruppers åsikter vad det angår basgruppsrummen - Vanliga projektorer bör
införskaffas. Digital text är bättre än fysiskt skriven text, enligt många sätt att se det på.
Bruce och Arman kommer vara representanter i byggruppen.
Filmgrupp vill startas av några K1or - eventuellt ett ny grupp eller utskott kommer skapas.
Gunilla Klingberg, ska Marcus ha möte med imorgon angående Sigvards efterträdare.
Tina informerar om arrangemanget av Sydsvenska tandläkarförbundet som håller en heldag på SMAK den 2/10.
Tina har arbetat mycket inför inspirationsdagen.
Elin har arbetat med alla kåravgifter. Sigvard föreslår att vi ska titta på statistiken av hur många som anmäler sig
till kåren, och sedan använda denna info som en värdemätare.
Louise informerar om att hon har varit på internat med UB, där dom diskuterat olika utbildningsformer, vilka
riktningar de vill utveckla sitt arbete i. De pratade om MAH´s historia - ex. varför vi är så stora som vi är osv.
UB-möte hölls på Niagara en vecka senare, där alla var mer aktiva än någonsin pga. av att de hade beslutat om
att mötet inte bara skulle vara ett informationsmöte, alla skulle vara mer pålästa. Man diskuterade ex. de
allmänna examensreglerna.
Louise och Marcus arbetar också med student i centrum.
Malin informerar om fotograferingen.
Abbas har inget att informera om.

Diskussion
5§ Inspektor informerar

Gamla Pulpahorn vill ha en länk via hemsidan.
Årshögtiden 16/10 - invigning av Niagara kl. 16.00-19.00.
Det har kommit in önskemål om att ha ett tredje omklädningsrum. Ett Hen-omklädningsrum. Sigvard
informerar om att vi bör se över alla önskemål även om inte allas önskemål går att tillgodose.

6§ Äskningar – Elin Törnblad
Kulturutskottet: 1400 kr (resterande av deras totala äskning), för bl.a. biljettförsäljning, julmiddag, AC m.m. Vi
godkänner äskningen.
Tacksittning: vill äska 6000 kr. Förra året godkändes 4000 kr. Detta året vill dom ta ca. 200 kr i pris trots att man
är kårmedlem. Vi beslutar att dom får ta samma pris som föregående år. Men tvivel råder – dom har ju tryckt
upp affischer redan.

7§ Skrivelse tentamen - Bifogas

Marcus önskar att få in eventuella önskemål om ändringar innan fredag. Marcus mailar examinationsgruppen och
hör när deras nästa möte är, för att hinna skicka in dokumentet i tid till deras nästa möte.
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8§ SOF-enkät - Bifogas

Vi kommer överens om att alla under kursgenomgångarna ska delas ut under genomgång av höstens händelser.

9§ Kårkläder – Anna Eklund

Frågar om vi ska ha försäljning nu under höst också, eller om vi endast ska sälja en gång per år. Vi kommer fram
till att det är bäst att sälja en gång per år.

10§ Fyllnadsval

Ny ledamot till valberedningen, bestäms vid ett allmänt möte 14 oktober kl. 12.00-13.00. Malin bokar lokal och
fika.

11§ Tandteknikernas ersättning för kit

Vi diskuterar om de skall få rabatterat pris på ersättningskittet. Vi kommer överens om att dom ska få det. Vi
säger att de senast måste vara medlemmar den 30/9. Priset de får rabatterat är 300 kr.

12§ Fika med kåren

Bra idé anser många. Vi bestämmer att dessa kommer äga rum i november.

13§ Nästa möte
5 oktober
__________
Ordförande avslutade mötet
_________

Vid protokollet
Malin Nielsen
Justeras
Abbas Hussein

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

