Odontologiska Studentkåren
Odontologiska Fakulteten, Malmö

Protokoll 2017-04-20
Fört vid sammanträde av Odontologiska studentkåren
Kallade: Stephanie Pekarski, Samer Khalil, Annika Nilsson, Awa Dehghani Bonaki, Anton
Stensson, My Vidigsson, Sandra Wither, Emma Edvinsson, Dinara Tengri, Anna Eklund,
Hanna Persson, Arman Safaeian Pour, Cajsa Zeidler, Clara Engholm, Denis Babic, Elisabet
Andrén, Kerstin Leonard, Linnea Borglin, Mattias Tagesson, Mehdi Hotheiry, Omar
Abdelghani, Panteha Bigdeli, Philipp Scaglia, Bruce Pishdari, Alexander Cholic, Jonas
Alfredsson, Beata Persson
Frånvarande: Bruce Pishdari, Mattias Tagesson, Panthea Bidgeli, Denis Babic, Arman
Safaeian Pour, Jonas Alfredsson, Hanna Persson, Kerstin Leonard, Beata Persson

§1 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§3 Val av protokolljusterare
Philipp Scaglia väljs till justerare av protkollet.

Information
§4 Kårstyrelsen
Ordförande informerar om att styrelsen har representerats i Göteborg SOF& FOG – gällande
studentgenomströmningen och vad som kan förbättras.
Information ges om att äskningspotten för utskott har ökat till 8000 kronor per år.
På anslagstavlan i Orala fås endast hänga upp A4 papper.
Lärarmiddagen kommer hållas 2/6-17 och då behövs det 8 studenter som jobbar. Erik
Nordström och Anna Eklund var intresserade.
Ordförande ska inom den närmsta tiden ha ett samtal med varje ordförande för utskotten och
grupperna för diskussion om hur terminen har gått.

§5 Sexmästeriet
Erik Nordström representerar sexmästeriet.
Swish finns nu att betala med i baren vilket har varit väldigt uppskattat.
Oktoberfest 6/10-17
Halloweenfest 3/11-17

§6 Pulpahornen
Pulpahornen ska spela under Alumnidagen, 12/5 och under Lunda-loppet, 13/5.

§7 Näringslivsutskottet
SB12-föreläsningen blev en succé med publikrekord.
26/5 Föreläsning av Colgate
Inspirationsdagen är i planeringsstadiet – nytt är att Tandläkare utan gränser kommer besöka
skolan under inspirationsdagen.
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En gemensam sponsorlista kommer bildas mellan tandvårdshögskolorna i Sverige.
§8 Södra Studerandeförening
Ej närvarande.

§9 Ångmaskinsgruppen
Nytt event ska planeras in snarast, önskemål om att åka ånglok men kommer ske till hösten.

§10 Grillgruppen
Ska grilla under Välgörenhetsloppet, 17/5.

§11 BK-Käftis
Damerna har 6 nya spelare denna terminen.
Går bra för båda lagen.

§12 Kofferdamerna and the Bitewings
Har dansat Salsa och åkt skridskor.
Nytt tyg har köpts in för att sy ihop nya can-can-kjolar.
Utskottet vill att fler killar ska börja dansa med dem.
Utskottet ska dansa under Alumnidagen den 12/5.

§13 Diastämma
25/4 Vårkonsert i Borggården eller i Aúlafoajen vid regn.
24/5 Sommarkonsert i Borggården
Ska sjunga under Alumnidagen den 12/5.

§14 Apollonia
Första tidningen kom ut i mars.
Onsdagen den 10 maj kommer andra tidningen ut med deadline 7 maj för artiklarna.
Haft bubbelkväll 19/4.
Vill ha mer skribenter.

§15 Idrottsutskottet
Haft skridskoåkning, Yoga, Crossfit, aktiviteter i Orkanen.
Kurskampen på lördag 22/4.
K2, K4, K6, K8 är anmälda.
Finns en mindre Facebook-grupp för aktiva medlemmar.
17/5 Välgörenhetsloppet.

§16 Internationella
Många nya medlemmar har tillkommit.
Haft Sushi-Ac som var väldigt uppskattat.
Nytt möte ska hållas under nästkommande vecka gällande EVP under oktober. EVP ska
anordnas tillsammans med Köpenhamns univeristet för att underlätta och skapa ett högre
intresse.
Anna Eklund varit på utbyte i Japan som var mycket roligt och hon rekommenderar alla att
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åka.
Malmö har representerats på EDSA i Cardiff, 7 personer från skolan åkte. EDSA bjöd på
intressanta föreläsningar, goda kontakter och glada minnen. Ordförande Philipp
rekommenderar samtliga att åka.
20-26 augusti kommer EDSA hållas i Litauen.
Kåren ska sponsra vissa studenter för att åka till EDSA men det får man ansöka om.
I april 2018 kommer EDSA hållas i Amsterdam.

§17 Kulturutskottet
AC 21/4 för Tårt-dekoration.
Biljetter finns till försäljning till Svansjön den 26/5.
Planerar att åka till tivoli när EVP hålls i Malmö.

§18 SSSK
Haft 2 stycken spelkvällar och ska ha en 26/4 17.15.
Nya spel ska köpas in snarast. Önskemål tas gärna emot.
Önskemål om att gå till Malmös spelcafé, Playoteket.
Önskemål om TV-spelskväll.
Önskemål om att köpa in ett bordtennisbord.

§19 Parodit
Släppt musikvideo på internet med deras fösta låt. Stor respons fick.
Nästa låt är på gång.

§20 Panorama
Ej närvarande.

§21 Fika-gruppen
Håller på att kontakta företag för att få mängdrabatter.
Först aktivitet är att bjuda på kaffe och fika under en lunch för att visa att gruppen finns.
Mehdi, ordförande, undrar om kaffemaskiner och termosar – information ges om att detta
finns i kårrummet.

§22 Balkommittén
170 stycken kom under senaste balen.
Nytt möte kommer hållas snarast för att hitta sponsorer – affischer kommer upp om detta för
önskemål om fler delaktiga finns.
Kåren betalar 25% av biljettpriset till nästa bal.
Balkommittén vill få fullmakt till ett eget kårkonto men detta är tyvärr inte möjligt.

§23 Städveckor i Orala
Vecka 16: Idrottsutskottet
Vecka 17: Apollonia
Vecka 18: Kårstyrelsen
Vecka 19: Näringslivutskottet
Vecka 20: Internationella utskottet
Vecka 21: Grillgruppen
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Vecka 22: Kårstyrelsen

§24 Fika-med-Kåren
25/4 Apollonia och Sexmästeriet
10/5 Emma och Awa
24/5 Pulpahornen och Idrottsutskottet

§25 Nödvändigt
PR-ansvarig vill ha en liten berättelse för vad som kommer hända vid evenemangen, detta ska
skickad in senast den 26 i varje månad.
BK-käftis vill ha med sina matchdatum för att locka publik.

§26 Övriga punkter
Ordförande tackar för Kårpuben.
Ordförande informerar om att utskott och grupper ej får att använda Instagram, lösenord:
karstagram.
Intresse om deltagande på Lundakarnevalen kommer upp. Ordförande kollar upp
möjligheterna.
Klagomål om att notiser inte fås vid uppdatering på Odontologiska kårens Facebook-sida.
Görs som favorit så fås det på flödet högst upp.
Ska startas upp en databas med tentor som är kopplad till kårhemsidan.

§27 Nästa möte
Preliminärt datum för Kick Off inför höstterminen är 26/8.

§28 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.
__________
Ordförande avslutade mötet
_________
Vid protokollet
My Vidigsson
***********
Justeras
Philipp Scaglia
***********

