Odontologiska Studentkåren
Odontologiska Fakulteten,
Malmö
Datum: 7/11 - 2017
Plats: F5, Odontologiska
fakulteten
Tid: 17:30-19:30

Protokoll för styrelsemöte 7/11-2017
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:
Julklapp
Kårmiddagen
§3 Val av protokolljusterare
Emma Edvinsson väljs till justerare.
Information
§4 Information från ledamöter
Sandra;
MAH vill komma till OD för att hålla en diskussion gällande fadderutbildning under
vårterminen inför nästa inspark. Denna kontakt överlämnar Sandra till nästa ledamot.
Emma;
Korrigerat enkäten som snarast ska skickas ut till studenterna via mail.
Annika;
Inspirationsdagen var mycket uppskattat men företagarna tyckte det var lite få studenterna.
Anton;
Stephanie;
Uppstartsmöte för att fira att OD blir 70 år med aktiviteter för studenter och personal samt fira
på staden med marknadsföring för Malmös OD.
UN – diskussion om att det har varit svårt för studenter att hitta handledare för master men
kommer förhoppningsvis underlättas när kandidatuppsattsen kommer avskaffas.
Videoinspelning av föreläsningar kommer godkännas så länge förläsaren är okej med det. 171
stycken har sökt till KUT men 30% är ej behöriga, 10 platser finns tillgängliga.
Ordförande informerar att kollektivtrafikkostnader för VFU inte kommer ersättas av skolan
längre.
My;
Awa:
Börjat betala ut till tandteknikerstudenter för tandteknikerkit, de får 300kr från kåren.
Samer:
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Varit på möte med UB där diskussion har förts om forskningsutbildningen. SRS (studenters
rättigheter och skyldigheter) är Christel Larsson ansvarig för och Sandra Wither är
studentrepresentant.
§5 SOF
Annika, Samer och Stephanie ska på SOF i Stockholm.
De ska prata om inspirationsdagen gällande sponsring samt hur nedskärningar av budgeten påverkar
studenter.
De ska diskutera insparken.
De ska diskutera hur andra skolor gör gällande grupper som vill starta upp.
De ska diskutera om sms-aviseringar från kliniken.
De ska diskutera hur andra skolor gör för att engagera studenter att söka poster i kåren.
De ska diskutera om andra skolor har skolkataloger, enkäter osv.
§6 Kursutvärdering
För varje år minskar inlämningar av kursutvärderingar. Ordförande informerar styrelsen att det är
viktigt att säga till alla hur viktigt det är att göra kursutvärdering.
§7 Access för studenter
På UN har det diskuterats om vilka salar studenter som har tagit uppehåll ska ha access till. Bland
annat ska de ha access till bibliotek och föreläsningssalar. Styrelsen diskuterar detta och tycker det är
viktigt att studenter som tagit ofrivilligt uppehåll ska få möjlighet att komma till OD för att gå på
föreläsningar och kunna plugga på skolan med andra kamrater och i skolans salar. Det finns också
studenter som har fått ta ett ofrivilligt uppehåll som är aktiva i kårverksamheten som behöver access
till skolans rum. Ordförande ska ta upp detta på nästa UN-möte.
§8 Rapport om undervisning i Parod
Samer och Stephanie har gått igenom kursutvärderingar och samtalat med studenter gällande
undervisning av parodontologi-avdelningen. Det kom både positiv och negativ kritik. De negativa var
bland annat att det var dålig stämning på avdelningen, ojämn undervisning under kliniktimmar osv.
Organisationen brister vilket kommer ses över och förhoppningsvis åtgärdas så fort som möjligt.
§9 Tystnadsplikt
Ordförande informerar om vikten om tystnadsplikt från kårstyrelsen.
Diskussion
§10 Kårtröjor
Anton visar upp olika tröjmodeller och styrelsen väljer ut vilka tröjor som ska beställas inför försäljning.
Styrelsen ska ta emot beställningar och sedan beställa 5 stycken extra tröjor av varje tröjmodell.
Styrelsen tar emot beställningar under vecka 46 och 47 under luncherna.
§11 Studentrepresentant för konsekvensanalysomfördelning OD
Resurser på OD ska ha samma prislapp som medicin. 10-12 miljoner har tagits från andra fakulteter
till OD. Nu har det kommit en åsikt gällande bristande kvalité på natur och teknik-programmen. En
grupp ska diskutera hur kvalitén på OD utbildningarna kommer påverkas om omfördelningen kommer
ändras. Studentrepresentant för denna grupp väljs till Awa.
§12 Skolkatalog
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Kårstyrelsen ska fotograferas 22/11 15.45.
Styrelsen bestämmer att 300 stycken kataloger ska beställas och sedan säljas till studenter och
personal.
Beslut
§13 Äskningar
• Sexmästeriet vill äska 8000kr för halloweenfest och 3000kr för sexmästeridagen för att tacka
samtliga medlemmar i utskottet. Diskussion förs då äskningen gäller mer än 80kr/person
under sexmästeridagen. Styrelsen pratar om att 80kr/person/evengemang endast är en
riktlinje. Äskningen godkänns.
• BK-käftis vill äska för en fotboll för 300kr. Äskningen godkänns.
• Ångmaskinsgruppen vill äska för fika under möte, utflykt för 600kr. Äskningen godkänns.
• SSSK vill äska för fika under spelkväll för 378kr. Äskningen godkänns.
• SSSK vill äska för fika inför spelkväll 270kr. Äskningen godkänns.
• Genusgruppen vill äska för fika under uppstartsmöte för 300 kr och ett glöggmys för 700kr.
Styrelsen räknar ut att Genusgruppen endast får 500kr denna terminen då gruppen startades
så sent in på året. Awa ska prata med
• Internationella utskottet vill äska 1500kr för Resa till Köpenhamn med japanska studenter
samt 2500kr för taconight-AC. Awa ska kolla upp internationellas budget och sedan prata med
Philipp. Om internationella har budget för detta godkänns äskningen.
§14 Övriga punkter
§15 Julklapp
Annika har olika alternativ på julklappar. Vi har en budget på 30kr/person.
§16 Kårmiddagen
Kårmiddagen hålls måndagen den 27/11
Emma, My och Samer har hand om talet.
Samer, Stephanie och My har hand om inköpet och sen hjälper samtliga till inför middagen.
§16 Nästa möte

24 november.

