Odontologiska Studentkåren
Odontologiska Fakulteten, Malmö

Protokoll 2017-02-23
Fört vid Styrelsemöte
Kallade: Stephanie Pekarski, Samer Khalil, Annika Nilsson, Awa Dehghani Bonaki, Anton
Stensson, My Vidigsson, Sandra Wither, Emma Edvinsson, Panteha Bigdeli

§1 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning
Tillägg: ”Nödvändigt”
Dagordning godkänns av samtliga.

§3 Val av protokolljusterare
Sandra Wither väljs till justerare.

Information
§4 Information från ledamöter
Sekreterare;
- Biblioteksmöte gällande information om ommöblering i Orkanens bibliotek.
Kassör;
- Försöker få reseersättning även för tandtekniker under VFU.
Ledamöter;
- Skyddsrond vån 7 och 5.
- I varje rum finns en Felanmälningslapp, vilket PR-ansvarig är ansvarig för att få ut
till skolans studenter.
- Samverkansmöte den 27/2 som Awa och My går på istället för ledamöterna p.g.a
förhinder.
PR-ansvarig;
- Bilder på samtliga aktiva är på ingång.
- Nödvändigt är igång startad.
Näringslivsansvarig;
- Philips ska nu sponsra med eltandborstar till några kurser i TL samt TT och TH.
- Inspirationsdagen håller på att förberedas.
Vice-ordförande;
- Läst igenom samtliga kursplaner inför borttagelse av Kandidatuppsatsen.
- Tagit emot två studentärenden.
Ordförande;
- Informerar om KUT som nu även ska finnas i Malmö.
- Likabehandlingsplan har utformats som ordförande ska redovisa nästa vecka.
Något som finns med i denna plan är att engångsarmar nu är tillåtet i kliniken.
- Fakultetsstyrelsemöte där info har getts om att utbildningen ej kommer påverkas av
omorganisering av units på kliniksidan.
-Gunilla Klingberg är bjuden till nästa Styrelsemöte.

§5 Återkoppling utbildningsdag
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Bra att få en närmare kontakt med ansvariga för de olika nämnderna.
Det känns som de tar oss på allvar när de lägger ner tid på oss.

§6 Studentenkäter
Stephanie frågar Roxana för att dela ut studentenkäter till TT K2.
Annika delar ut studentenkäter till TH K4 och TT K6.
Styrelsen träffas för att sammanställa samtliga enkäter.

§7 EDSA
Kårstyrelsen kan inte bidra med pengar till personer som ska åka till Cardiff på grund
av att anmälningen inte var öppen för samtliga studenter.

Diskussion
§8 Kårpub VT17
Ordförade informarar om att ett verksamhetsmål under året är en Kårpub under vt17.
Datum och tid: Fredag 10 mars 17.15.
Plats: Restaurangen och Orala
400 kr till varje utskott och grupp där snittar/matbit ska ingå som tilltugg.
Intresseanmälan för utskott och grupper görs på Facebook
Anton och Emma ansvarar för kårens station.
Sandra skapar Facebook-evangemang
Anton fixar informations-affisch.

§9 Södra på kårpub och gemensamma evenemang
Diskussion om att inte exkludera tandtekniker och tandhygienister vid evenemang.
Diskussion om kåren ska gå in med belopp för tandhygienister och tandtekniker för
Södras evenemang.
Beslut fattas om att separera Södras evangemang från Kåren. Istället utgöra ett
gemensamt evenemang utöver befintliga evangemang.
Under kårpuben är Södra välkomna men får lägga in sina egna pengar.

§10 SFSFUM i Linköping 12-14 maj
Innebär att Sveriges studentkårer samlas för att skriva proportioner som skickas till
riksdagen för att påverka utbildningsfrågor.
Ordförande ställer frågan om styrelsen tycker det är värt för oss att åka utan istället
lägga budgeten för detta på kårens medlemmar.
Styrelsen beslutar att inte åka på SFSFUM.

§11 Arvodering
Beslut om arvodering skjuts upp till första styrelsemötet HT-17.

§12 Stipendium från Kårstyrelsen på examenshögtiden
Stipendium för avgångsklasser för att uppmuntra personer som har varit kåraktiva.
Antal: 2.
Summa: 5000 kronor per stipendium.
Tillvägagångssätt: Studenter får nominera med motivering och sedan kommer
styrelsen fram till vilka som ska få stipendiet.

Odontologiska Studentkåren
Odontologiska Fakulteten, Malmö

§13 Balkommitté rabatt på balen
I och med att balkommittén har äskat mer pengar känns inte detta rätt då summan för
äskade pengar inte hade behövts.

§14 Vad ska vi göra med pengarna?
8000 kronor för upprustning av kårrummet.
Förslag är att budgetera mer pengar till speciella kåraktiviteter så som
Vintermiddagen och Vårmiddagen.
Förslag är att budgetera mer pengar till EDSA.
Vid nästa möte beslutas detta.

Beslut
§15 Äskningar
Apollonia 216,25*11 = 2378,75:- för datorprogram. Äskningen godkänns.
BK Käftis Herrar önskar äska 15000:-. Äskningen godkänns.
Kulturutskottet vill äska 100 kr för fika. Äskningen godkänns.
Kofferdamerna and the Bitewings vill äska 1850:- för Salsa, konståkning
samt pyntinköp. Äskningen godkänns.
Balkommitté vill äska 700:- för fotobås och fika under Vett-och-etikettlunch. Äskningen godkänns.
SSSK vill äska 200 kronor för fika under spelkvällen. Äskningen
godkänns.
Diastämma vill äska 3000 kronor för hela terminen. Äskningen
godkänns.

§16 Övriga punkter
Nödvändigt: Bordläggs till nästa möte.

§17 Nästa möte
Tisdagen den 14 mars.
Vid protokollet
My Vidigsson
***********
Justeras
Sandra Wither
***********

