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Odontologiska Studentkåren
Odontologiska Fakulteten, Malmö

Protokoll 2015-10-05
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
Denis Babic, styrelseledamot
Abbas Hussein, styrelseledamot

Jenny Lindgren, studentkårens tandteknikerstudentrepresentant i utbildningsnämnden
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
Ordföranden öppnar mötet

2§ Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns av KS

3§ Val av protokolljusterare
KS beslöt att utse Denis att justera mötets protokoll.

Diskussion
Information
§4 Information från ledamöter
- Elin: beställt namnskyltar. Det kommer att komma ny möjlighet att beställa, vilket annonseras på itslearning. Förberett inför
TT-studenternas möjlighet att beställa kit. De ska ha varit medlemmar innan 1 okt.
- Anna: Kontaktat Kaveh ang. att kontakta MF för GTS i vinter. Planerar ny klädförsäljning och ev köpa in merchendise
(julklapp?). Planerar en surfresa under påsken.
- Abbas & Denis: Möte med Agnes tillsammans med Denis ang. Orala rummet och vad man kan göra med det. Möblerna
kommer att prioriteras, samt trasiga lampor och anslagstavlan. Nya soffor ska komma. Ev vänta med bord och stolar. Kanske
ytterligare soffa. Diskuterat pris och vem som ska stå med vad. Nytt uppföljande möte i veckan.
- Tina: Biljetter och affischer till ID. Curaprox och GUM-föreläsning. Hjälpt Sydsvenska tandläkaresällskapet med Höstdagen.
Möte med Tandvårdsnämnden, där mycket av tiden gick till att diskutera T4.
- Louise: Möte med Gunnel ang. ”Studenten i centrum”. Möte där det brainstormades inför möte om internationalisering med
ministern för högre utbildning nästa vecka. Möte med UB, där planer om gratis internetkurser för allmänheten diskuterades.
UR ska komma och göra program om högre utbildning och högskolepedagogik. Louise mailar ut information om detta, då de
söker frivilliga studenter.
- Marcus: After work på fredag med Malmökåren. Rektorsmiddag 15/10 – vi är alla bjudna med sällskap. Marcus skickar länk.
Ang. Oktoberfesten är Sexmästeriet huvudansvariga i år, vi hjälper till i mån om tid. Skolan är skyldig att dela ut alla skrivna
tentor. Skolan är skyldig att spara en kopia på alla tentor. Mae, syrisk flykting på MAH bjuds in till att hålla lunchföreläsning i
aulafoaljen senare i höst.
§5 Information: Jenny Lindgren
Stort bortfall av studenter på K3, vilket är alarmerande. Hur påverkar lärarna de nyantagna studenterna?
Sämsta på TT-utbildningen just nu:
- TT-stud bortprioriteras framför TH och TDL
- Lärarna har knappt varit ute på lab, vilket dessutom var väldigt längesedan. Hade det varit möjligt att lärarna skulle få komma
ut ett par veckor per år på egen praktik, för att kunna få bild över hur det fungerar i verkligheten.
- Finns inte tillräckligt med pengar för att få bra kvalitet på utbildningen.
Bästa:
- Kul med praktik. Hade varit kul att få komma ut ett par veckor i K2 också.
- Lisa Papia är ny programansvarig, vilket är väldigt positivt. Hon är närvarande och engagerad.

Jenny ska sätta sig med kursansvariga och gå igenom detta. Kommer någon TT till oss med frågor så kan vi hänvisa till
Jenny.
Diskussion

§6 Äskningar
Näringslivsutskottet vill äska 1000 kr för mat till kvällsmöte. Äskningen godkänns.
§7 Ersättning för att sitta i projektgrupper
I och med projektgruppen för ombyggnation har ersättningsfrågan kommit upp. Diskussion kring att man ev. kan ersätta
externa mötesrepresentanter med t.ex. ett matkort. Marcus ska skriva utkast till policydokument kring detta.
§8 Lunch med C. Lindh och hennes efterträdare
För att förbättra internationalisering på OD. Anna mailar Lindh för att bestämma datum.

§9 Bestämma vilka kurser vi presenterar i
- Tina TLK1, TTK1, THK1
- Anna & Elin TLK5, TTK3
- Markus & Abbas TLK7, THK3, TTK5
- Denis & Louise TLK9, TLK3
Malin trycker upp informationsblad. Markus trycker upp enkäter som han lägger i kårrummet.
§10 Onsdagsfika i november
Affischer finns sen förra året, Markus ser till att den kommer upp via Malin. Ytterst ansvariga för de olika dagarna är
bestämda.
§12 Nästa möte: valberedningen vill träffa oss v. 43-44 om det går
Vi bjuder in dem till nästa styrelsemöte.
Övrigt
§13 Övriga punkter
Diskussion kring ersättning till de som anordnar sittningar. Frågan bordläggs.
Namnskyltar: informera i K1 om att det kommer att läggas en ny beställning, och att de ska komma till kårrummet för att beställa.
§14 Nästa möte

Mån 26/10 17:30-20
Vi bjuder in Bruce och Arman för att diskutera byggprojektet kl 17:30Vi bjuder in valberedningen kl 18-20

§ Nästa möte

__________
Ordförande avslutade mötet
_________

Vid protokollet
Anna Eklund
Justeras
Denis Babic
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