Odontologiska Studentkåren
Odontologiska Fakulteten,
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Datum: 11/10 - 2017
Plats: F5, Odontologiska
fakulteten
Tid: 17:30-19:30

Protokoll för styrelsemöte 11/10-2017
Kallade: Stephanie Pekarski, Samer Khalil, Annika Nilsson, Awa Dehghani Bonaki, Anton
Stensson, My Vidigsson, Sandra Wither, Emma Edvinsson
Frånvarande: §1 Mötets öppnande
Ordförande Stephanie Pekarski förklarar mötet öppnat.
§2 Godkännande av dagordning
Tillägg:
Kårkläder
Kaffekokare
Ny grupp
Skiftesmiddag
Kårmiddag
Biobiljetter
Kick Out
§3 Val av protokolljusterare
Anton Stensson väljs till justerare.
Information
§4 Information från ledamöter
Sandra;
Frågor gällande Stilla rummet ska tilläggas i enkäten och sedan ska den vara färdig.
Pingisbordet kommer levererat imorgon.
Sandra har varit på möte med nätverksgrupp för studenthälsofrågor där de informerade om
Mental Health First Aid – en utbildning för att lära sig om psykisk ohälsa vilket
förhoppningsvis kommer erbjudas till studenter – mer info kommer.
Emma; Annika;
TePe vill bli guldsponsor 2018.
Möte med tandvårdsnämnden där diskussion om att nya klinikkläder behövs nu när MAH blir
universitet. Diskussion om onlinebokning för patienter – detta skulle tas vidare för granskning
om det är möjligt att utföra.
Samer:
Utbildningsbevakaremöte: där de informerat om att skolan inte är nöjda över hur tentorna
sköts centralt gällande framförallt bokningar och lokaler.
Rektorsmöte: Diskussion om utbildning med PBL och praktik.
Postfack ska omorganiseras inom de närmsta dagarna.
Anton; -
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Stephanie;
Sydsvenska tandläkarsällskapet uppskattar styrelsens insats på Höstdagen.
My; Awa;
Mecenatkorten är färdiga.
§5 Präst på besök
Lennart Henriksson, pastor, från Universitetskyrkan på MAH. Där de hjälper studenter till
kontakter oberoende religion.
Lennart ställer frågan till styrelsen om vi tidigare har haft kontakt med universitetskyrkan vi
berättar att prästen kommer hit och presenterar sig på första dagen man börjar på OD samt vid
examenshögtiden i kyrkan.
Lennart berättar att en student precis har avlidit vilket skapade mycket oro hos studenterna där
Universitetskyrkan gick in för att stötta både lärare och studenter.
Universitetskyrkan finns till för studenter när man behöver samtalsstöd när man kommer in i
en livskris och även under en lång period.
Lennart finns varje Torsdag på drop in på Studenthälsan.
Mässa anordnas varje Torsdag 17.00 i Kyrkans Hus.
Universitetskyrkans präster och pastorer ansvarar och har tillsyn för Stilla rummet som finns
på OD på våning 7. Lennart ska ordna så religiösa skrifter ska finnas tillgängligt i detta
rummet.
Varje måndag anordnas Kaffehäng på Niagara som öppnar upp för diskussion.
Diskussion förs om varför inte fler OD studenter söker sig till Universitetskyrkan där det
kommer upp att det antagligen beror på distansen och att man inte riktigt vet om att de finns.
Diskussion förs om att kanske ha någon typ av diskussionskväll gällande existentiella frågor
på OD.
Lennart berättar att han hade velat vara här på på OD under lucher på Tisdagar utanför Orala
för att bjuda in studenterna till fika med honom och sen då boka in privata möten om
studenterna skulle vilja det.
Anton och Lennart ska fortsätta ha lite kontakt gällande mer kontakt mellan
Universitetskyrkan och OD.
§6 Faddergrupp
Sandra har varit på Studenthälsan där de har berättat om att MAH har haft Fadderutbildning
inför insparken. Studenthälsan undrar om vi på OD också är intresserade av detta. Styrelsen
tycker detta låter som en bra idé och att vi på OD får en egen fadderutbildning. Detta för att
man som fadder ska ha en grund att stå på hur man ska agera som fadder. Sandra ska maila
tillbaka om att vi har ett intresse om att få en fadderutbildning.
§7 Studenthälsan på besök
Sandra informerar om att Studenthälsan har ställt frågan om vi är intresserade av att
Studenthälsan ska komma hit oftare och ha lite lunchföreläsningar. Styrelsen tycker det är en
bra idé men att de måste marknadsföra eventen bra och helst att det hålls här på OD.
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§8 Mentorer
Sandra har pratat med en kvinna från FUNK som har informerat om att ett jobb finns där man
jobbar som mentor för att hjälpa studenter med studieteknik. Styrelsen vill ha mer information
om detta och ska då sättas upp på affischer gällande detta.
Diskussion
§9 Biblioteket
My har varit på biblioteksmöte där det har diskuterats om OD´s bibliotek. My tar frågan
vidare till Styrelsen för att veta vad man saknar i biblioteket. Styrelsen tar upp om att fler
pluggplatser för grupper behövs, att det behövs fler portala eluttag, att upplägget av hela
biblioteket är lite onödig för mer plats skulle kunna fås om en omöblering hade gjort. Samer
ska ta vidare frågan när han träffar klassrepresentanter.
§10 Kårmiddag
13 december.
Kårstyrelsen bjuder alla kåraktiva på en middag som tack.
My anordnar ett schema för vilka utskott/grupper som ska hålla tal till varandra.
§11 VFU-ersättning
Samer och Stephanie har pratat med Björn Klinge som ska föra vidare att studenterna vill ha
ersättning för sin transport till VFU-platser.
Arbetet fortsätter för att kämpa för ersättning för VFU transporten.
§12 Studentrepresentant för Husmöte
Klerken (OD-byggnaden) ska utvecklas och det diskuterar man på Husmöte två gånger per
terminen. De vill ha två studentrepresentanter för dessa möten.
Emma och Sandra tar på sig ansvaret.
§13 Studentrepresentant till Linda Wither
Projekt 5 är en organisation som ska få barn från grundskolan att intressera sig för högre
utbildningar. Organisationen vill ha en ny representant från OD. Styrelsen rekommenderar
Omar Abdelghani. Stephanie ställer frågan till Omar och återkommer till Projekt 5 då.
§14 Allmänt möte
Nästa allmänna möte hålls den 22 November kl 12.15 i Aula Foajén.
Där styrelsen ska berätta för kårmedlemmar vad som har gjorts under året, information om
tentadatabasen samt föra en diskussion om vilka förbättringar om studiemiljöer som önskas
hos studenterna.
§15 SOF
Stephanie, Samer och Annika ska till Stockholm för möte med SOF.
Ordförande frågar om styrelsen vill ta upp någon fråga på detta möte. Styrelsen ska
återkomma om några frågor finns vid näste styrelsemöte.
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§16 Skolkatalogen
My har kontakt med Photomic som vill skriva ett avtal så snabbt som möjligt. My informerar
om att de vill sälja 150st skolkataloger för 59kr/styck ex moms plus en startavgift så totalt
11850kr ex moms. Katalogerna köps in av kåren och säljs sedan till studenter och personal.
Styrelsen tycker detta låter bra så My fortsätter med kontakten med Photomic.
§17 Kaffekokare
Annika tar upp att kaffekokarna har läckt. Förslag är att köpa in kaffekokare som Awa ska
ordna.
§18 Biobiljetter
Föreningsbiobiljetter kostar 120kr/st och då måste man köpa 20 stycken och de håller bara i
ett år vilket inte styrelsen tycker låter bra.
Presentkort på bio köps in istället på 120kr/presentkort när biobiljetter ska delas ut.
§19 Ny grupp
Genusgrupp vill startas upp på skolan där det ska ske diskussion om genus under fika.
Styrelsen tar upp om att grupper inte får vara politiskt men annars är alla grupper välkomna.
Ordförande ska fråga gruppen vilka planerade aktiviteter som finns och sedan återkommer
ordförande till styrelsen.
§20 Kårkläder
Anton har fått hem en låda med kläder för utprovning. Det styrelsen väljer att beställa in är
hoodies, hoodies med kedja, collagetröja, muggar och tygkassar. Anton fortsätter arbetet och
hoppas det ska lösa sig snabbt så försäljningen kan sätta igång.
§21 Skiftesmiddagen
10 februari, 2018.
§22 Kick out
6 december städning och kick out med middag på kvällen för samtliga ordförande i utskott,
grupper och hela styrelsen.
Beslut
§23 Äskningar
Valberedningen vill äska 12000:- för valpuben och valet (baguett, papper, pizza, mat till
valberedninsmöte, fika med kåren). Styrelsen godkänner äskningen i och med att det har
budgeterats 12000:- till valberedningen och att de lämnar tillbaka de pengar som inte används.
Parodit vill äska för personliga muggar till gruppens medlemmar för 80kr/styck, totalt 800kr.
Styrelsen tycker att gruppens pengar ska gå för att utveckla gruppen så äskningen godkänns
inte. Äskningen godkänns ej.
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Idrottsutskottet vill äska totalt 5117:-. För rekryterinsmöte, Bounce, badminton, Thughest lab,
curling. Äskningen godkänns.
Internationella utskottet vill äska för middag med italienska studenter där kårmedlemmar fick
middagen för ett reducerat pris. Awa ska prata med Philipp om detta eftersom äskningen är
för en liten mer summa än 80kr/kårmedlem.
Idrottsutskottet behöver 600kr till för Volleybolltuneringen. Äskningen godkänns.
SSSK vill ha en äskning för fika under spelkväll för totalt 243kr. Äskningen godkänns.
Fikagruppen vill äska för inköp av fika, ingredienser till AC, resa till Kiwik för totalt 1000:-.
Äskningen godkänns.
Kulturutskottet vill äska för hela sin summa, 4000kr. Äskningen godkänns och utskottet måste
redovisa samtliga utgifter i slutet av terminen.
Diastämma vill äska hela sin summa, 4000kr. Äskningen godkänns.
Apollonia vill äska 2000kr för utgifter under terminen. Äskningen godkänns.
§24 Övriga punkter
§25 Nästa möte
7 november, 17.30.
_________
Ordförande avslutade mötet
_________
Vid protokollet
My Vidigsson
***********
Justeras
Anton Stensson
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