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Protokoll för styrelsemöte 28/11-2017
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
- Informationsgruppen
- Fikagruppen
- Janus info tandvårdsnämnden
- Omfördelning av NT- till OD-prislapp
Dagordningen godkänns.
§3 Val av protokolljusterare
Emma Edvinsson väljs till justerare.
Information
§4 Information från ledamöter
Sandra;
Närvarat vid Husmöte där Sandra tog upp om att studenter på OD vill ha mer studieplatser
samt att vi önskar ett större kårrum.
Emma;
Enkätsvar har redan kommit in där många handlar om kränkningar, diskriminering och
sexuella trakasserier både av lärare och på fester. Detta är något som kårstyrelsen tycker är
väldigt viktigt att följa upp därför ska en ny enkät göras för att ställa mer detaljerade frågor
om kränkningar. Detta ska Emma och Sandra överlåta till nästa styrelse vid överlämningen.
Annika; Anton;
Anton har skickat iväg beställningen av kårkläder.
Stephanie;
Gymnasieelever har kommit hit där Stephanie och Anton har tagit emot dem och informerat
om de olika odontologiska utbildningarna.
Verksamhetsdialog med rektor där det diskuterades om verksamhetsplanering gällande
generationsskifte samt en nedskärning med lärare som lett till kompitensminskning eftersom
skolan inte kan ge dem tillräckligt bra lön och väljer därför andra yrkesplatser vilket är väldigt
tråkigt eftersom det påverkar utbildningens kvalité.
My;
Fotografering inför skolkatalogen gick bra
Samer;
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Fakultetsstyrelsemöte där diskussion gällande budget för nästkommande år samt
verksamhetsplan inför 2020. Fakultetens ekonomi diskuterades där det bland annat togs upp
om att lokalhyror har ökat med 137%.
Awa; §5 SOF
Annika, Samer och Stephanie har medverkat på SOF-möte i Stockholm.
Gemensamma sponsorpaket kommer inte införas men däremot kommer en kontinuerlig diskussion
hållas mellan de olika skolorna.
Stockholms skola har startat en miljögrupp för att förbättra källsortering.
Samtliga där beslutade att samtliga skolor ska lägga 3000:- för dessa mötena så att inte en skola får
betala varje gång.
§6 Parodontologiundervisningen
Diskussion om parodontologiundervisningen.
§7 VFU
Ersättning för lokaltrafik till VFU-platser har dragits in. Christel och Stephanie ska forma ett dokument
där dispans till vissa speciella studentfall ska diskuteras.
§8 SRS
Sandra tar upp om att hon inte var förberedd vad mötet skulle innebära och att hon inte kände att hon
hade tillräcklig grund till diskussionen som hölls under mötet. Sandra vill ha mer informationen och
punkter som styrelsen vill framföra. Samer förklarar att vi inte har ansvar att kunna allting eftersom att
vårt kårarbete är helt ideellt samt att vi inte ska vara rädda att ställa frågor vid sådana
mötessammanhang. Samer ger tips till Sandra att skriva till Christel för att få tydliga information om
vad hon ska granska till nästa möte. Stephanie och Samer ska träffa Sandra för att prata om hela
mötet för att hjälpa Sandra om vilka punkter ska tas upp från OD´s håll.
Diskussion
§9 Stadgeändringar
Stephanie tar åter upp igen vilka stadgeändringar som röstades igenom vid allmänna mötet.
Den stadga som inte röstades igenom gäller vilka aktiviteter som en grupp måste utföra under en
termin. Diskussion förs om hur kåren ska definiera en grupp och vilka skyldigheter de har. Samtliga
närvarande ska tänka på frågan samt att Stephanie och Samer ska fråga om råd av Björn Klinge.
Punkten bordläggs till nästa möte.
§10 Namnskyltar på klinik
Stephanie informerar om att riktlinjer finns att både för och efternamn måste stå med på samtligas
namnskyltar i kliniken men flertal sköterskor har informerat om att de inte känner sig bekväma att visa
sitt efternamn då de är rädda för hotfulla patienter. Frågan ställs till styrelsen om vi känner oss
bekväma att visa vårt för- och efternamn för patienterna. Delade meningar existerar i styrelsen, vissa
närvarande tycker det är mer professionellt att visa sina för- och efternamn medan vissa känner att det
inte bör vara en riktlinje att visa utan att man bör få bestämma det själv.
Annika ska ta vidare detta till tandvårdsnämnden.
§11 Julklapp

Julklapp är bestämt.
Beslut
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§12 Äskningar
- Näringslivsutskottet vill äska för en avslutningsmiddag för utskottsmedlemmar (12st) på
80kr per person, totalt 960kr. Äskningen godkänns av majoriteten av styrelsen. 3 stycken
röstar blankt.
- Parodit vill äska för 1500kr för releaseparty där det ska bjudas på fika samt rekvisita inför ny
video. Äskningen godkänns.
- Vintermiddagens ansvarig har skickat in en äskning på 8000kr. Äskningen godkänns.
- Kofferdamerna vill äska för kostymkomplitering samt avslutningshäng. Totalt 1880kr.
Äskningen godkänns.
§13 Övriga punkter
- Informationsgruppen
Anton drar upp diskussion hur kåren ska ha råd att bidra med Photoshop till medlemmar i den
eventuellt nya informationsgruppen. Styrelsen vet inte riktigt hur vi ska lösa detta men först
ska Anton ha ett upptaktsmöte för att se intresset.
- Fikagruppen
Styrelsen diskuterar om fikagruppens aktivitet. Vi saknar dem vid evenemang som hela kåren
har gemensamt, detta ska Stephanie diskutera med ordförande av fikagruppen.
- Janus-info tandvårdsnämnden
Förslag om att man via T4 ska kunna komma in på janus-info för att se
läkemedelsinteraktioner. Annika ska ta upp detta vid nästa möte med tandvårdsnämnden.
- Omfördelning av NT- till OD-prislapp
Awa har varit på möte gällande att de har tagit lite pengar från andra fakulteter till OD´s
fakultet eftersom OD´s utbildningar kräver mer ekonomiskt stöd. Diskussion har uppkommit
att andra fakulteter eventuellt inte kommer fortsätta ge pengar och då handlar det om en
reducerad beteckning på 13 miljoner av OD´s ekonomi. Awa har tagit upp hur nedskärningen
påverkar oss som studenter på OD där hon gav exempel så som nedskärning av
patienttillfällen, tutornedskärningen osv. Awa vill gärna ha in fler punkter på hur en
ekonomisk nedskärning hade påverkat oss som studenter. Sandra tar upp om hur viktig vi
tycker det är med mycket patientkontakt.
§17 Nästa möte
Kick Out med styrelsen den 16/12 18.00.
Nästa styrelsemöte fredagen den 15/12 13.00
Ordförande avslutade mötet
_________
Vid protokollet
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My Vidigsson
***********
Justeras
Emma Edvinsson
***********

