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Odontologiska Studentkåren
Odontologiska Fakulteten, Malmö

Protokoll 2015-11-09
Fört vid sammanträde med styrelsen i Odontologiska Studentkåren.

Närvarande:

Marcus Olandersson, ordförande
Louise Eriksson, utbildningsbevakare
Elin Törnblad, kassör
Anna Eklund, PR-ansvarig

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

Tina Honnér, vice ordförande

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

Malin informerar om fotografering och ställer vissa frågor inför denna.
Louise var på UB-möte förra veckan. Det går väldigt bra. Dom pratade om dubbelexamen, och om att tre-åriga
utbildningar vill ha kandidatuppsatser. Gunnar hade sist ersatt Christel.
Elin har ordnat med namnskyltar och poängterar att de nya namnskyltarna inte är betalda.
Marcus var i Göteborg förra veckan. Det pratades om hur SFS kan bli bättre? Där satt Marcus och bidrag med tips och
idéer. Marcus har träffat Kerstin Tahn, vår nya rektor. Marcus och Denis var på möte med Gunnar och Pia idag ang.
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seminarium, och tanken är att vi provar oss fram och att man inte skickar in frågor, utan att dessa ska ställas av
basgrupperna under seminariet. Björn Klinge och Marcus har regelbundna möten, där Marcus tagit tillfälle att ställa frågor
från UN. Anna kommer med förslag om man ex. kunde avsätta en termin åt endast examensarbete, och då kunde alla vara
var som helst under denna terminen.
Anna har varit på stormöte, där dom kommit fram till att sexmästeriet är i stort behov av en ny kyl. Dom tycker att det är
ohygieniskt. Kaveh är ansvarig för att få bort allt skräp som står kvar sedan städningen i källaren. Anna har köpt
hörselskydd. Anna har satt ihop en surfresa till mars. Nästa stormöte: 15 december, kl 17.30.
Abbas och Denis ska träffa Agnes i nästa vecka.

Diskussion
§ 5 Äskningar

3000 kr – sexmästeriet (lådor, glas, förkläden m.m.). Vi godkänner äskningen.

§ 6 OS styrelsesammansättning

Bakgrund – Marcus och Tina har pratat om att vice ordförande inte bör hålla i Inspirationsdagen. Argumentet är att vice
ordförande som följer med på många olika möten idag inte är så insatt i de frågor som diskuteras på dessa möten
(utbildning osv.) Därför bör vice ordförande ta sig an rollen som utbildningsbevakare. Vice ordförande håller dessutom i
alla föreläsningar och kontakt med alla guldsponsorer.
Det diskuteras att utbildningsbevakaren då kanske försvinner.
Det kommer även förslag om att näringslivsutskottet har en egen ordförande, som då kommer på 3-4 styrelsemöten under
året. Vi pratar om att denna person ev. också kommer ha hand om sponsorerna. Det är viktigt att man som
näringslivsordförande, har god kontakt med styrelsen, och direkt kontakt med kassören.
Vi pratar också om att utbildningsbevakaren bör vara kvar, och att vice ordförande då ska avlasta ordförande och
utbildningsbevakaren.
Förslag på poster:
Ordförande
Vice ordförande
Utb. Bevakare
Medlemsansvarig
Kassör
Arb-miljö
PR
Sekreterare
Näringslivsansvarig frikopplas.

§ 7 IntU önskar skicka fler studenter till EDSA för att marknadsföra EVP

Internationella utskottet vill göra detta om ett år, och dom vill marknadsföra detta under EDSA, och vill därför skicka fler
än 2 studenter till EDSA – totalt ca. 5 st. ev. skulle TT eller TH kunna följa med också. Vi godkänner att dom får 4 platser,
en plats ska gå åt internationellas ordförande, de andra 3 åt övriga kåraktiva., samt alla utskottsansvariga.

§ 8 Behöver vi marknadsföra vårt fackliga stöd bättre?

Marcus informerarar om Uns info om studenter som..
Kan vi göra mer för att visa att vi sysslar med studentfrågor?
Diskussion kring marknadsföring av vårt fackliga stöd till studenter och hur studenter upplever vår organisation.
Förslag att göra reklam på toaletten.

§ 9 Förslag på skrivelse till Studentkåren Malmö – bifogas

I juni när OS inte är här har studenter ingenstans att vända sig med studentärenden. OS har därför gjort en skrivelse om att
studenter ska ha möjlighet att vända sig till Studentkåren Malmö med studentärenden.
Beslut tas att stavfel i skrivelse ska rättas och skrivelsen ska sen lämnas in till Studentkåren Malmö.
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§ 10 Behövs det fler referensex i biblioteket?
Punkten bordläggs.

Övrigt
§ 11 Övriga punkter
§ 12 Nästa möte – Gunilla Klingberg ska bjudas
30/11-2015

__________
Ordförande avslutade mötet
_________

Vid protokollet
Malin Nielsen
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

