Mötesprotokoll KS15 2015-12-14

Närvarande: Marcus Olandersson, Tina Honnér, Louise Eriksson, Elin Törnblad, Anna
Eklund, , Denis Babic, Abbas Hussein
Adjungerad: Charlotta Tjärdahl, Sigvard Åkerman
Frånvarande: Malin Nielsen
Formalia
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Godkännande av dagordning
§ 3 Val av protokolljusterare: Anna Eklund
Information
§ 4 Information från ledamöter
- Kassör Elin: uträttat sina vanliga uppgifter
- Vice ordförande Tina: Uträttat sina vanliga uppgifter inklusive dragit igång Colgate
adventskalender.
- Ledamot Denis och Abbas: Varit på skyddsrond och fått kostnadsförslag inför Orala.
- PR Anna: Uträttat sina vanliga uppgifter och haft surfmöte.
- Ordförande Marcus: Städningen efter Vintermiddag var under all kritik och därför
måste åtgärder ses över för detta. Marcus pratar med Kaveh om nya rutiner. Detta är
inte acceptabelt. Sigvard nämner att det kan bli aktuellt med en debitering från städ.
Marcus har även varit på kvalitetsramverket och de är nu klara med sitt arbete.
Har även varit på examengruppens ledningsmöte. Vi avvaktar och väntar på Uns
möte och deras beslut om detta där vi sedan tar ställning kring detta beslut.
- Utbildningsbevakare Louise: Har gjort en årsberättelse.
§ 5 SFS – Charlotta Tjärdahl
Charlotta Tjärdahl kommer från Sveriges förenade studentkårer (SFS) och presenterar
verksamheten. HT- 15 valdes Odontologiska studentkåren in som medlemmar. Charlotta
berättar om hur organisationen är uppbyggd och om frågor de arbetar kring. Charlotta tipsar
om bl. a. #heltsjukt och hon berättar att vi med kan ta del om kampanjerna som sker.
Diskussion
§ 6 Äskningar

-

Abbas och Denis presenterar priser för vad vi planerat i Orala rummet. Summan för
äskningen innefattar 50 000:- och det godkänns av styrelsen. Elin, Abbas och Denis
pratar vidare om hur betalningar ska gå till.
Pulpahornen äskade 3000:- och det godkänns av styrelsen.
Idrottsutskottet äskade för Toughest Lab 1000:- och godkänns av styrelsen.
Diastämman äskade för 2250:- och det godkänns av styrelsen.
Sofia Myllenberg för Lucia, 265:- och det godkänns av styrelsen.

§ 7 Sammansättning
Sammansättning för OS styrelse i framtiden diskuteras. Marcus och Louise har skrivit två
olika förslag. Mötet diskuterar de olika förslagen och kommer gemensamt fram till att Marcus

ska skriva ihop ett förslag till nästa möte med posterna Ordf, vice Ordf, Utb bevakare,
Sekreterare, Kassör, PR ansvarig, Arbetsmiljöansvarig och ledamot. KS lämnar öppet frågan
kring arbetsmiljöansvarigs titel och vem som ska ha medlemsansvaret.
§ 8 Arvoden – Louise Eriksson
Arvodering till sittande styrelse diskuteras. KS kommer överens om att detta inte lyfts tidigt
nog under vår mandatperiod och att detta bör lyftas till nästa års styrelse. Mötet beslutar att
summan ska vara som tidigare år.
§ 9 Ny grupp – gomseglet – Anna Eklund
Anna presenterar en ny grupp, Gomseglet, som seglarfantaster på skolan gått samman och
bildat. Gomseglet önskar att få bli bekräftad som grupp av KS. Gomseglet innebär att
seglarälskande människor går ihop och gör seglarrelaterade/vattenrelaterade aktiviteter. Det
kommer bl a erbjudas seglarkurser och i en utopi ser man gärna att en båt köps. Det första
året kommer dock ut på att få en stabil grund i gruppen. Gruppen godkänns av styrelsen.
Mattias Tagesson är ordförande.
§ 10 Hur är vår image som studentfacklig förening?
Marcus presenterar en punkt men bordlägger den till nästa styrelse.
Övrigt
§ 11 Övriga punkter
Stort tack till Sigvard Åkerman som suttit som studentkårens inspektor i 3 år men nu avgår.
§ 12 Nästa möte
Sista mötet för oss.

