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Odontologiska Studentkåren
Odontologiska Fakulteten, Malmö

Protokoll 2014-03-17
Fört vid sammanträde med styrelsen i Odontologiska Studentkåren.
Närvarande:

Marcus Olandersson, ordförande
Samuel Wahlström, vice ordförande
Rikard Roxner, utbildningsbevakare
Ida Linde, sekreterare
Jakob Attin, styrelseledamot
Jens Oldberg, PR-ansvarig
Jenny Lindgren, styrelseledamot
Johanna Wiking, kassör
Lydia Tran, ordförande i internationella utskottet

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 och utskottsordföranden beslöt att utse Jenny Lindgren att justera mötets protokoll.

Diskussion
§4 Tankar efter allmänna mötet?
Shyina Tai föreslog under det allmänna mötet att vice redaktören ska föras in som en post i stadgan, för att även vice
redaktören skall få diplom och få vara med på skiftesmiddagar samt delta under stormöten. Eftersom vice redaktören ändå
får diplom och får delta i skiftesmiddagar samt stor stormöten även om det inte står i stadgan beslöt KS att inget behöver
föras in i stadgan.
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KS beslöt att till följd av diskussionerna som uppstod på det allmänna mötet höja kåravgiften till 50 kronor. Beslutet börjar
gälla från och med höstterminen 2014.

§5 Hur ska vi bättre nå ut till utbytesstudenter?
KS och Lydia Tran beslöt att Lydia under vårterminen 2014 skall informera om utbyte inför K8 och K9 hos K6:orna.
Samt att under höstterminen 2014 gå ut och informera K7:orna om utbyte i K8 och K9.

§5 Fotografering till hösten
KS beslöt att Jens Oldberg och Ida Linde skall stå som ansvariga för fotograferingen under höstterminen 2014.

§6 Extern affischering (HIV-föreläsning, Scandefa)
Marcus informerade om affischering.

§7 Handläggningsordning vid studentärenden (bifogas)
KS läste igenom handläggningsordningen.

§8 Avstämning från alla angående arbetet med presentationsrundan
Ida presenterade informationsbladet.

§9 Externa revisorer
KS beslöt att externa revisorer inte behövs.

§10 Schemat för kårrummet och hur det fungerar
KS diskuterade schemaupplägget.

§11 Fråga till UN – Hur erfaren behöver en handledare vara?
KS diskuterade handledare och vill informera UN om att handledarna bör vara väl insatta i skolans rutiner när de börjar
arbeta.

§12 Stipendiebok till hemsidan
KS beslöt att det skall informeras om stipendier som är tandvårdsrelaterade på kårens hemsida.

Information
§11 Frågor kring mötessammanfattningen (Bifogat)
Under husmötet som Jenny och Jakob deltog i diskuterades en ny skylt som skall sättas upp på norra sidan av huset. Även
ny stjärna på pre-kliniken diskuterades.
Information från fakultetsstyrelsens möte som Marcus och Rikard deltog i diskuterades.

§12 FAQ från SEB (bifogat)
Information från SEB diskuterades. KS diskuterade omplacering av pengarna mellan de olika kontona på SEB.

§13 Föreläsning med Björn Klinge
Björn Klinge skall hålla en föreläsning om osseointegration under maj månad. KS diskuterade upplägg. En föreläsning
under höstterminen diskuterades.

§14 Kårkläder
Provkollektionen är nu beställd från profilklädesföretaget (magnidotter). Så snart kläderna har kommit startar
klädesförsäljningen.
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§15 Sångböcker
Jenny informerade om arbetet med bokförlagen.

§16 Välgörenhetsloppet
Möte angående välgörenhetsloppet kommer hållas under slutet på vecka 19.

Beslut
§17 Bordlagda äskningar från sexmästeriet och bk käftis från förra mötet
Sexmästeriet ansöker om en äskning på 6000 för en projektor. KS beslöt att godkänna äskningen.
BK-käftis äskning godkändes under förra mötet.

§18 Äskningar
Inga nya äskningar.

§19 Övriga punkter
Under nästa allmänna möte skall det ske en omröstning för att näringslivsgruppen skall bli ett utskott.
Under sommaren kommer Rikard ha koll på inkommande post.

§20 Nästa möte
Den 7 april, klockan 17.15.
__________
Ordförande avslutade mötet
__________
Vid protokollet

Ida Linde
Justeras

Jenny Lindgren

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

