Odontologiska Studentkåren
Odontologiska Fakulteten,
Malmö
Datum: 19/9 - 2017
Plats: F5, Odontologiska
fakulteten
Tid: 17:30-19:30

Protokoll för styrelsemöte 19/9-2017
Kallade: Stephanie Pekarski, Samer Khalil, Annika Nilsson, Awa Dehghani Bonaki, Anton
Stensson, My Vidigsson, Sandra Wither, Emma Edvinsson
Frånvarande: Awa Dehghani Bonaki
§1 Mötets öppnande
Ordförande Stephanie Pekarski förklarar mötet öppnat.
§2 Godkännande av dagordning
Tillägg av punkter:
Skolkatalog
Datum för styrelsemöte
Sydsvenska Tandläkarsällskapet
VFU-ersättning
Datum för kårval och valpub
Mecenat
Namnskyltar
Oktoberfest
Frivillig donation
Enkäter
§3 Val av protokolljusterare
Sandra Wither väljs till justerare.
Information
§4 Information från ledamöter
Sandra & Emma; Pingisbord, pingisbollar, pingisrack är beställt.
Annika; Potentiellt en ny guldsponsor, Internetodontologi. Kontakt fortsätts hållas.
Anton; Magnidotter har skickat klädprover. Varit delaktig på Studenthälsamöte med
information om vad Studenthälsan står för och vad de strävar efter. Odontologstudenter har
ökat sin närvaro på Studenthälsan. Information om Studenthälsan ska komma med på
Nödvändigt.
Stephanie; Ordförande informerar om vikten att informera de nya studenterna om kårens
regler, bland annat gällande kåraktiviteter att det ska finnas två priser både för kårmedlemmar
och icke-medlemmar.
Fakultetsmöte – MAH ska bli universitet i och med detta har varje fakultet fått komma med
förslag för förbättring som ska framställas i ett dokument som skickas ut i sinom tid.
Möte med Gunilla Klingberg – diskuterat mycket om obehöriga på skolan och att dekanus är
nöjd med att kåren har gått ut till samtliga kurser och informerat om detta.
Italienska studenter är och besöker Käftis där alla studenter är välkomna att hälsa på.
Samer: Delaktig på prorektorsmöte – diskussion om att Malmö högskolas kår har skickat ut
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info till nya studenter på OD och nu dragit tillbaka fakturan.
§5Tentadatabas
Krävs att studenter måste uppdateras vilket Anton ska göra inom kort.
Diskussion
§6 Kårpresent
Samtliga styrelsemedlemmar ska få en avskedsgåva som Samer och My är ansvariga för.
§7 Informationsgruppen
Ordförande informerar om att en informationsgrupp skulle vara lämplig för att avlasta PRansvarig med bland annat affischer, anslagstavlor, Tv:n och annan informationsmedia.
Ett intressemöte ska hållas där Anton är ansvarig för att kolla intresset för detta.
§8 Upprustning av kårrummet
Upprustningsgruppen består av Annika, Sandra och Awa. Diskussion om stapelbara stolar,
låsbart skåp ska köpas in. Ett litet mindre skrivbord för att få in det vid fönstret och kanske
någon mer hylla för förvaring. En ny mikrovågsugn är också på diskussion.
§9 Kursrepresentanter
Samer ska börja med att hitta kursrepresentanter från varje kurs.
Beslut
§10 Äskningar
Tacksittningsansvariga vill äska 6000:- för snacks, dryck, rekvisita för spex. Äskningen
godkänns.
SSSK vill köpa in nya spel för 847:-. Äskningen godkänns.
§11 Övriga punkter
§12 Skolkatalog
My är ansvarig för årets skolkatalog på Käftis som ska utföras under höstterminen 2017. My har
kontakt med några företag gällande offerter. Ett företag har gett en offert på att katalogerna skulle
kosta 150kr/st, vilket även kan förhandlas ner. Kårstyrelsen är mån om att skolkatalogen ska bli så
billig som möjligt för studenterna.
Sandra och Emma ska hjälpa My att lägga upp ett schema för fotografering när företag väl har
bestämts.

§13 Datum för styrelsemöten
11/10
7/11
28/11
16/12
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§Sydsvenska Tandläkarsällskapet
Bjudit in kårstyrelsen till deras dag fredagen den 6/10. Stephanie, Samer, My, Emma är villiga att
hjälpa till under dagen. Vilka som vill vara med på middagen under kvällen ska höra av sig till
Ordförande under morgondagen.

§14 VFU-ersättning
Ordförande vill veta vad styrelsen tycker om att kåren ska stå för kollektivpriserna för de studenter
som har VFU inom Malmö regionen. Samtliga närvarande tycker det låter som en bra idé men inte
säkra på om kåren har råd med det i sin budget. Kassören ska räkna på om kåren har råd med detta i
sin budget även långsiktigt.

§15 Datum för kårval och valpub
Styrelsen vill ha bra framförhållning så att vi kan prata med lärarna om föreläsningar kan flyttas fram
1 timme så att alla kan närvara vid kårvalet.
29 november valpub
6 december kårval

§17 Mecenat
Flertal studenter har frågat om mecenat. Anton ska lägga upp information på Facebook om beräknad
leverans.

§18 Namnskyltar
Namnskyltar ska beställas av Awa inom de närmsta dagarna.

§19 Oktoberfest
Sexmästeriet har gjort en förfrågan om Kårstyrelsen vill hjälpa till med förberedelser inför
Oktoberfest. I och med tandläkarförbundets dag så är det svårt för de flesta medlemmar i styrelsen att
hjälpa till. Svaret till Sexmästeriet blir då att kårstyrelsen hjälper till finansiellt men att Sexmästeriet
får fråga Kulturutskottet om hjälp precis som tidigare år.

§20 Frivillig donation
En student har hört av sig till kårstyrelsen gällande en fond som hon har skapat som ska skänka pengar
till UNICEF. I och med detta har studenten frågat om hon får sitta och ge ut fika till Käftis studenter i
gengäld att de skänker pengar till fonden. Kårstyrelsen håller en diskussion om att det är en väldigt fin
och bra tanke men att vi inte vill konkurrera ut restaurangen. Därför återkommer vi till studenten med
svaret att hon ska prata med ansvarig för restaurangen om de är okej med detta och i så fall accepterar
kårstyrelsen också det.

§21 Enkäter
Alex från avdelningen för parod har berättat för Sandra och Emma vad man ska tänka på när
man gör en enkät som handlar om kränkningar. Diskussion om att ha en egen enkät gällande
bara kränkningar.
Sandra och Emma ska skicka ut enkäten via Google Docs via Facebook och eventuellt mail.
Biobiljetter ska lottas ut till de studenter som svarar på enkäten.
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§22 Nästa möte
11/10 17.30
__________
Ordförande avslutade mötet
_________
Vid protokollet
My Vidigsson
***********
Justeras
Sandra Wither

