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Odontologiska Fakulteten, Malmö

Datum: 2020-10-05
Plats: Zoom
Tid: 19:15-20:30

Protokoll 2020-10-05
Fört vid sammanträde med Odontologiska Studentkårens styrelse samt
ordförande för samtliga grupper och utskott
Kallade: Kårstyrelsen och samtliga ordförande för grupper, utskott samt Södra.

Frånvarande: Victoria Kjelland (valberedningen), Ida Bertilsson (Diastämma), Johanna Svensson
(balkommitéen)
Definitioner / Förkortningar

KS
UN
UB
MAU
OD
SOF
HSV
UKÄ

Kårstyrelsen
Utbildningsnämnden
Utbildningsberedningen
Malmö Universitet
Odontologiska fakulteten
Sveriges Odontologiska Föreningar
Högskoleverket
Universitetskanslersämbetet

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnas den 5 oktober kl 19:15.

§2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

§3 Val av protokolljusterare
Julia Olander föreslås som protokolljusterare och godkänns.

§4 Kårstyrelsen
Information från KS:
- Information och genomgång av Bonsai campus, en plattform för att lättare ha översyn av
pågående event samt underlätta biljettförsäljning.
- Ekonomiansvarig har genomgång på hur man ska redovisa sin utgifter samt att man framöver
äskar en planerad summa snarare än max beloppet. Detta för att vara mer anpassat per grupp
och utskott och deras respektive aktiviteter.
- Inspark varade i 2 veckor, totalt har 130 ny studenter börjat. Intresset finns för studiesocialt.
Även om fakulteten är stängd så kan man boka annat eller ha aktiviteter ute. KS uppmanar till
samarbete mellan utskott och grupper så att aktiviteter kan genomföras samt att K1:or ska ha
möjlighet att träffa alla utskott och grupper.

§5 Sexmästeriet
Inte mycket har planerats. Brännbollsturnering blev ej av pga. väder. Finns idéer men svårt att
genomföra i dagsläget pga. den rådande situationen.

§6 Södra studerandeföreningen
Haft problem med att anordna aktiviteter då dessa krävt tillgång till lokaler. Har planerat med biokväll,
kompetenstramp 14/11, karriärkväll 18/11, lunchföreläsning 27/10. Riksstämman genomförs i 2
halvdag samt förinspelade föreläsningar.

§7 Näringslivsutskottet
Inspirationsdagen 14/10 blir i form av digitala individuella samtal för avgångskursen. Digitala
lunchföreläsningar är inbokade under terminen; 7/10, 21/10, 4/11, 25/11 samt ev. 2/12

§8 Idrottsutskottet
Inte mycket har planerats. Har inte längre tillgång till Orkanens idrottshall. Planerat ha ev.
gruppaktivitet utomhus samt att spela racketsport, klättring samt trampolinpark då detta är möjligt att
genomföra.

§9 Internationella utskottet
Inte mycket har planerats. Planerad föreläsning i våras angående utbyte blev inställt, kan ev ha den
digitalt under terminen. Försök till ett samarbete med ett annat utskott.

§10 Kulturutskottet
Har inget planerat i dagsläget. Kan tänka sig samarbete med annat utskott. Tittar på förra terminens
planerade aktiviteter och vilka av dessa som skulle kunna gå att genomföra på ett säkert sätt.

§11 Biofilmen
Har samarbete med Södra och planerar biokväll. Om kvällen blir lyckad kan man tänka sig att göra en
till liknande kväll under terminen tillsammans med ett utskott eller en grupp.

§12 SSSK
Har inte inget planerat i dagsläget.

§13 Kofferdamerna
Majoriteten av medlemmar har tagit examen, målet är att försöka locka nya medlemmar. Planerat att
hålla i aktiviteter i form av gymnastik då tillgång till lokal finns samt ev. kolla med Malmö
dansakademi.

§14 Alpingruppen
Ingen resa kommer ske under vecka 3 och inga andra aktiviteter inplanerade.
Ska kontrollera om resor inom Sverige eller kortare dagsresor är ett alternativ.

§15 Diastämma
Ordförande frånvarande.

§16 Apollonia
Planerat för 2 upplagor, svårt att hitta något att skriva om samt att få tag på skribenter. Tagit kontakt
med faddrar för att rekrytera K1:or.

§17 Balkommittén
Ordförande frånvarande.
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§18 Valberedningen
Valet blir troligast på zoom och röstning genom Google formulär. Information om kandidater och
motkandidater planeras att läggas ut på sociala medier. Inplanerat möte med KS angående valet.

§19 Möte avslutas
Mötet avslutas kl 20:30

Sekreterare,
Paula Jakobowski

___________________________________________________

Signatur Sekreterare Paula Jakobowski

___________________________________________________

Signatur Justerare Julia Olander

___________________________________________________

Signatur Ordförande Matin Farzad
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