Odontologiska Studentkåren
Odontologiska Fakulteten,
Malmö
Datum: 3/4 - 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: -

§1 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning
Tillägg till dagordningen: Medlemsansvarig.
Dagordningen godkänns av samtliga närvarande.

§3 Val av protokolljusterare
Anton Stensson väljs till justerare.
Information

§4 Information från ledamöter
Awa:
- Mecenatproblemetiken kvarstår. Awa ska titta upp om styrelsen skulle kunna registrera
kårmedlemmar manuellt och i så fall träffas styrelsen och gör detta tillsammans.
Annika:
- Prakitkertjänst har försvunnit som sponsor för tillfället på grund av chefombyte.
Samer:
- Möte med Pro-rektor för att diskutera omtentans upplägg samt kårstyrelsens önskemål om
nytt rum.
- Ett par studentfall är på gång.
Stephanie:
-Möte med UN där det diskuterades om att det krävs en kostnadsnedskärning på 2 miljoner
för OD där ett förslag är att ta bort ”alternativt urval”. Samtliga styrelsemedlemmar vill
bevara ”alternativt urval” och tycker det är ett jättebra alternativ att komma in på skolan samt
att det verkar som färre studenter hoppar av som har kommit in genom alternativt urval.
- Fler kortare utbyten ska finnas
- UN vill ha återkoppling för omtentan i och med det nya systemet.
- Referensgrupp gällande jämställdhet på MAH i och med att vi ska bli universitet.

§5 Sammanställning av förslagslåda
Annika har sammanställt förslagen som kommit in.
- Anslagstavla utanför Orala
- Trevligt med Fika-med-kåren
- Klassrepresentant som träffar styrelsen 1 gång per termin.
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- Klagomål om att folk ej får notiser om evenemang
- Nödvändigt på Facebook
- Tenta-databas.

§6 Sammanställning av studentenkäter
Sandra och Emma har sammanställt samtliga inhämtade enkäter. Enkäternas sammanställning
läggs upp för kårstyrelsen´s facebook-sida och sedan också för allmänheten efter färdigställd
sammanställning.
Sandra och Emma förbered en ny enkät med tillägg om diskriminering och jämställdhet som
ska svaras under nästa termin.

§7 Upprustningsgruppen
Väntar på information gällande nytt rum innan planering om det gamla görs.

§8 Återkoppling av Öppet hus på MAH
Folk som kom och besökte OD´s monter ställde många frågor som redan var inställda på att
söka till skolan. Jättekul och givande.

Diskussion
§9 Vad ska vi göra med våra pengar?
- Öka äskningspotten till 8000 kr per år.
- Kåren betalar 25% av biljettpriset för balen (max 250 kronor per biljett). Där det krävs att
kårens logga ska finnas med på marknadsföringen för balen.
- Kåren betala volleybolltuneringen på 3000 kronor.
- Öka äskningspotten för Vår- och Vintermiddag från 6000 kronor till 8000 kronor per
middag.
- Stipendium för extra-kåraktiva vid examenshögtiden genom att poängsätta nomineringar.
10 000 kronor är avsatt till dessa stipendier. Där styrelsen ska försöka anonymisera
nomineringarna. Ordförande kollar upp om detta är möjligt och sedan gör PR-ansvarig
affischer.

§10 Hur ska en grupp definieras?
Ett förslag från kårstyrelsen är att grupperna ska redovisa årets aktiviteter och antal
kårmedlemmar som tagit nytta av aktiviteterna. Det ska vara minst 2 aktiviteter per termin.
Redovisningen ska skickas in till kårstyrelsen vid årsskiftet.

§11 Käftiströjorna
Annika har haft kontakt med det gamla företaget som tröjorna är beställt ifrån, en gemensam
faktura ska skickas från honom där en rabatt på 30% fås på hela fakturan (gamla + nya
tröjorna).
Anton har börjat titta på nya hemsidor för att beställa käftis-tröjor och ska få mer information
från dessa företagen. Anton lägger upp ett dokument i kårstyrelsens facebook-sida.

Odontologiska Studentkåren
Odontologiska Fakulteten,
Malmö
Datum: 3/4 - 2017
Plats: F5, Odontologiska
fakulteten
Tid: 17:30-19:30

§12 Dynamiken i kårstyrelsen
Ordförande tar upp dynamiken i styrelsen och att ett försök till förbättring skulle kunna vara
en teambilding-dag för att lära känna varandra bättre. Samtliga närvarande tycker detta låter
som ett bra förlag.
Fredag 21 april. Anton, Samer och Awa planerar detta.

§13 Talare till introdag HT17
UN vill ha förslag på en intressant, extern person som kan hålla i en inspirationsföreläsning.
Förslag; Aron Andersson eller Jesper Rönndahl.

Beslut
§14 Äskningar
SSSK – tilltugg till spelkväll 151 kronor. Godkänns.
Kofferdamerna – tyg till 14 kjolar för 80 kronor per person. Totalt 1120 kronor. Godkänns.
Internationella utskottet – Fika-med-kåren 119 kronor. Godkänns.
Internationella utskottet – Sushi-AC totalt 1196 kronor (Intäkter: 20*27 = 540kr) 1196-540=
656kronor. Total äskning på 656kr. Godkänns.
Kulturutskottet – 40 kronor rabatt för Prison Island samt Sushi-AC. Totalt 1040 kr. Godkänns.
Idrottsutskottet – fika, skridskor, kurskampen, frilufsdag. Totalt 1000kr. Godkänns.

§15 Övriga punkter
§16 Balkommité konto
Balkommité har önskemål om att ha ett eget bankkonto men det får i så fall vara så att Kåren
skapar ett extra konto som pengarna får föras över till.

§17 Medlemssanrig
Awa tar upp att hon har haft väldigt mycket att göra som kassör. Ger därför som förslag att
någon annan skulle kunna vara medlemsansvarig. Sandra och Emma tar sig an denna uppgift
där Awa ska visa uppgiften.

§16 Nästa möte
Måndag 24 april 17.30.
__________
Ordförande avslutade mötet
_________
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Vid protokollet
My Vidigsson
***********
Justeras
Anton Stensson
***********

