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STORMÖTE

Närvarande från styrelsen: Aboud, Saad, Moa, Anna, Linnea, Rodi, Amin, Teemu & Hala
1. Sammanträdets öppnande
Aboud hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Aboud väljs till ordförande och Saad väljs till sekreterare.
3. Fastställande av mötets behöriga utlysande
Sargon och Asal.
4. Dagordningens fastställande och godkännande
Fastställs och godkänns.
5. Föregående protokoll
Godkänns och läggs till handlingar.
6. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, samt fastställande av tidpunkt för
justering av protokollet
7. Information av Anders Berglund
Anders berättar att han är programrådsordförande samt programansvarig för både
tandläkar- och tandteknikerprogrammet. Anders uppmuntrar studenterna att prata
med sina representanter i odontologiska utbildningsrådet ifall det finns missnöje med
ett kursupplägg eller förslag på förbättring mm.
8. Val av valberedning
Jakob Fallgren och Nahir Garis ställer upp och väljs till valberedning.
9. Nyval av:
• Ordförande
Aboud Habib väljs till ordförande.
• Vice ordförande
Anna Felle väljs till viceordförande.
• Sekreterare
Emilie Lundberg väljs till sekreterare.
• Kassör

•
•

Sarjon Shamoel väljs till kassör.
Klubbmästare
Cecilia Nordqvist väljs till klubbmästare.
Ledamot:
Bahar Nia och Merna Jajo ställer upp till valet av ledamot.
Merna Jajo väljs till ledamot.

10. Val av två föreningsrevisorer
Artem Lytvyn och Malak Hamze ställer upp och väljs till föreningsrevisorer.
11. Förslag till stadgeändringar
Aboud presenterar styrelsens förslag på stadgeändringar och informerar att
eventuella ändringar måste gå igenom två stormöten för att börja gälla.
a.

Syftet med förslaget på ändringarna ovan är att samtliga styrelsemedlemmar väljs
samtidigt vilket i sin tur underlättar planeringen inom styrelsen.
Fråga från Erica Larsson: finns det inte en risk med att hela styrelsen byts ut samtidigt
att tidigare planering raserar?
Aboud: vi kommer se till att det blir en bra övergång där de nya
styrelsemedlemmarna får coaching under två månaders tid.
Stadieändringen godkänns och tas upp igen vid nästa stormöte.

b.

Förslaget ovan går ut på att chefredaktören i sonden ska sitta i styrelsen och ha
rösträtt.
Stadieändringen godkänns och tas upp igen vid nästa stormöte.
c.

Ändringen ovan syftar till att öka engagemanget inom sonden.
Stadieändringen godkänns och tas upp igen vid nästa stormöte.

12. Rapporter
• Ordförande
Informerar om sof-mötet som ägde rum i Malmö föra helgen där frågor rörande
sponsoravtal, rekrytering av medlemmar samt dubbelexamen togs upp med
representanter från de andra lärosätten.
Aboud berättar att Umeå samt Göteborg fick mindre sponsring av företag och så ska
det inte vara utan det ska vara jämnfördelat mellan de olika lärosätten. En fb-grupp
för näringslivansvariga från de olika föreningarna är skapad med syfte att försöka
bena ut frågan.
Vidare, frågan om dubbelexamen togs upp. Göteborg får master utöver deras
yrkesexamen trots att deras utbildning inte skiljer sig från de andra lärosätten. En
undersökning visar att 25 % av arbetsgivarna anser att dubbelexamen är bättre och
de som har det får högre lön än tandläkare med bara yrkesexamen. Göteborg vill
inte avskaffa dubbelexamen och här i Umeå vill man inte heller införa det.
Nils förklarar att regeringen vill kapa bort dubbelexamen men Göteborg står emot
detta och vill behålla sin dubbelexamen. Nils berättar även att man kan läsa master
vid Karolinska (2 års studier) och syftet med undersökningen som nämndes tidigare
var att upplysa arbetsgivarna att det finns skillnad mellan master som man kan få
från Karolinska och den man får ”på köpet” från Göteborg.
•

Vice ordförande
Moa berättar om OI dagen som har varit en succé med positiv respons från företag
och studenter. Tepe och Philips var här och hade en lunchföreläsning. Nästa vecka
kommer Colgate. Sunstar gum kommer i början av Maj.

•

Kassör
Presentation av preliminär budget.
Totala intäkter ca 270 000 kr (170 000 kr från OI-dagen, 85 000 kr sponsorintäkter
samt äskning från Umeå medicinska studentkår).
Utgifter 168 000 kr (fika till stormöten 15 000 kr, fika till styrelsemöten 5000 kr,
prisutdelning, sonden 14 000 kr, styrelseskiftesmiddag 5000 kr, utgifter till OI-dagen
70 000 kr, blommor till examen, 35 000 kr för stugans underhållning, 50 000 kr till
klubb- och kulturmästarposten, 13 000 kr till sportmästarposten).
Yousif K. tycker att det går mycket pengar till styrelseskiftesmiddag samt fika på
styrelsemöten.
Aboud berättar att det kommer vara ca 15-20 personer (både gamla och nya
medlemmar) på styrelseskiftesmiddagen och vi har räknat med 250 kr per person.
Oscar H. tycker utifrån hans tidigare erfarenhet inom föreningsarbete att 5000 kr
avsatt till fika är lite för mycket.
Moa informerar att OF har styrelsemöte varje månad där maten som beställs skiljer
sig inte från maten som ges i samband med stormöten. Dessutom de flesta i
styrelsen får ingen annan ersättning förutom fika på styrelsemöten.

Asal A. undrar hur stor del av inkomsterna från OI-dagen ska gå till t10:ornas
examen.
Inget.
•
•

•
•

•

•
•
•

Sekreterare Sportmästare:
Bumperball den 15/5 istället för volyball. Det bjuds även på pizza. Affischer kommer.
bjuds pizza
Klubbmästare: Linnea planerar utomhusaktiviteter i maj. Mer information kommer senare.
Kulturmästare –
Linnea berättar att hon fick lite pengar därav inte kunnat planera något stort. Utan
det blir utomhusaktiviteter vid Nydalasjön i maj. Mer information kommer senare.
Stugfogde:
Teemu berättar att ingenting har gjorts i stugan under de senaste 12-13 åren.
Kostnaden att dra vatten till stugan är fortfarande under utredning då många
faktorer inblandade.
Informationsansvarig Ledamot Sonden -

13. Övriga frågor
Utlottning av el-tandborste: Fabio Svensson T5
14. Stormötets avslutande
Aboud förklarar stormötet avslutat.
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