Odontologiska Studentkåren
Odontologiska Fakulteten,
Malmö
Datum: 31/8 - 2017
Plats: F5, Odontologiska
fakulteten
Tid: 17:30-19:30

Protokoll för styrelsemöte 3/4-2017
Kallade: Stephanie Pekarski, Samer Khalil, Annika Nilsson, Awa Dehghani Bonaki, Anton
Stensson, My Vidigsson, Sandra Wither, Emma Edvinsson
Frånvarande: Samer Khalil

§1 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning
Tillägg till dagordning:
-Pingisbord
-Kanalbullensdag
-Jourdag
- Julklapp
Dagordningen godkänns av samtliga närvarande.

§3 Val av protokolljusterare
Stephanie Pekarski väljs till justerare.

Information
§4 Information från ledamöter
Annika:
- Inspirationsdagen är i fullgång.
- Nya studenter var intresserade att vara med i näringslivsutskottet.
Stephanie:
- Ny ordförande för Malmö Studentkåren Pontus. Nya styrelsen vill träffa oss på en AW.
-Tandtekniker David Denneker är ny representatant för TT-utbildning i utbildningsnämnden.
- UN-möte: diskussion om skolans ekonomiska nedskärningar gällande fler assistenspass
under kliniken samt färre turtorer under basgruppsträffar. Högskoleministern har kommit med
ett förslag att ändra högskolelagan genom att sänka kraven på högskoleutbildningar för att fler
elever ska
Information om att ett mål under utbildningar ska vara ”mäns våld mot kvinnor”.
15% av hela skolans studenter kom under första dagens introduktionsstart.
K2 har förlorat 8st av sina studenter.
KUT startar vt-18 med 10 platser.
Tentamen på Gäddan har blivit lite problematisk bla att det vara för få tentor eller att elever
har fått fel tenta samt att det saknades en klocka.
Anton:
- Startat insparken som går bra och många som är delaktiga.
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Sandra
- Ansvarig för att ”Nödvändigt” översätts till engelska och kommer ut på MI-studenternas Its
learning.
Awa
- Namnskyltarna kommer kosta 150kr för medlemmar och 180kr för övriga.
- Köpt en ny högtalare med 1 års försäkring.
- Nya frimärken finns i kassaskåpet – hör av oss till Awa om vi behöver.

§5 Panorama & Grillgruppen
Båda dessa grupper har lagt ner .
Ordförande tar upp att ett nytt allmänt möte behöver inbokas för att ändra stadgan gällande
gruppers aktivitetslogg.

§6 Introduktion HT
Endast 15% av studenterna som dök upp på årets terminstart. Det är viktig information som
kommer upp under denna introduktionen.
Ett förslag är att uppropet är före introduktionen för att studenter redan är på skolan då.
Ett annat förslag är att endast Christel och Stephanie pratar på introduktionen och sen låta
studenthälsan komma vid ett annat tillfälle.

§7 Sandra och Emmas nya enkäter
Enkäterna är i princip färdiga, ska bara kontrolleras och få tips av Alex på parodavdelningen.
Enkäterna kommer studenterna svara på elektronisk. Ett alternativ för att få studenterna att
svara på enkäterna är att lotta ut ett pris till dem som svarar.

Diskussion
§8 Arvodering
Tidigare Ordf 5000:- Kassör, Vice, Utbildningsbevakare; 3000:-.
Arvodering:
- Ordförande: 5000:- Vice ordförande: 3000:- Kassör: 3000:- PR-ansvarig: 3000:- Näringslivsansvarig: 3000:Presentansvarig: My och Samer kommer med förslag (ca 1000kr/person)

§9 Policys
Ett mål är att kåren ska forma nya policys.
En viktig policy är gällande sexualisering på fester
Emma blir ansvarig för att prata med Ulf om det är möjligt att placera ut panta-mera-lådor.
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§10 Tentadatabas
Första från varje kurs med en ny tenta ska få en biobiljett.
Påminna studenterna att tentadatabasen finns.

§11 Examenshögtid
Samtliga i styrelsen tyckte det var en trevlig högtid.
Kyrkan var väldigt uppskattad och fin. Förslag är att fortsätta ha högtiden i Sankt Pauli.

§12 Access till lokalerna
Viktigt att komma ut med information hur viktigt det är att sköta oss som studenter på skolan
för att vi ska fortsätta få ha tillgång till lokalerna med våra multikort även på kvällarna.

§13 IM-studenter
Styrelsen ska träffa IM-studenter för att lära känna varandra. Bowling kommer upp som
förslag.
Awa ska gå till MI-studenterna för att informera om hur man blir medlem samt om de vill
träffa oss i styrelsen på en träff.

§14 Orbdent
Annika har försökt få kontakt för att skapa ett sammarbete med dem tex lunchföreläsning.
Annika återkommer med mer info när de har svarat.

§15 Storpack käftiströjor
Anton återkommer när han har fått mer information av företaget.

Beslut
§16 Äskningar
OS – 58 studenter från OD som ska till OS och vill ha en äskning för att ha en pysselkväll
inför OS-resan (500kr för ex tyg). 3000kr för bla konfettirör, spexkläder, filminspelning.
Äskningen godkänns med tillägg att alla måste visa att de är kårmedlemmar
Insparken – äska totala budgetsumman (9000kr). Det är 53st som är med i insparken.
Äskningen godkänns med tillägg att Emma ska göra en preliminär budget samt lämna tillbaka
de pengar som blir över.
Kofferdamerna – vill äska 500kr för tråd och fika till syjunta. Äskningen godkänns.

§17 Pingisbord
Samtliga tycker det är en rolig idé.
Sandra och Emma är ansvariga för att köpa in detta.
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§18 Kanelbullensdag
4 oktober är det kanelbullensdag.
Tisdagen den 3 oktober träffas hela styrelsen och bakar kanelbullar hemma på Smedjegatan.
I samband få studenterna ge en valfri summa för att samla in pengar inför internationella
barndagen till Unicef/Rädda barnen.
Halloween-dagen 31 oktober; ge ut kakor.

§19 Jourdag
Måndag: Emma & Sandra
Tisdag: Anton & Stephanie
Torsdag: My & Samer
Fredag: Annika & Awa

§20 Julklapp
Varje år ger kåren ut en julklapp till alla medlemmar.
Styrelsen diskuterar årets julklapp.
Annika är ansvarig för julklappen.

§16 Nästa möte
19/9 styrelsemöte 17.30.
__________
Ordförande avslutade mötet
_________
Vid protokollet
My Vidigsson
***********
Justeras
Stephanie Pekarski
***********

