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Stormöte
Datum: 2016-02-03
Plats: Sal B, 9 tr
Tid: 12.05
Närvarande från styrelsen: Aboud, Saad, Hala, Moa, Anna, Hawazen, Rodi, Teemu & Maja
1. Stormötets 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 utlysnande
4. Dagordningens fastställande och godkännande
Godkänns.
5. Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna
Godkänns och läggs till handlingarna.
6. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, samt fastställande av tidpunkt för justering
av protokollet
Justeringspersoner: Sargon Adam och Adrian Borhani
7. Information från Dirk Prüss och Anders Berglund
Dirk har ingen info så han frågar studenterna istället ifall de har frågor eller funderingar. Dirk
svarar på frågan om var han sitter.
Anders presenterar sig själv och beskriver sina arbetsuppgifter samt vad han ansvarar för.
Anders berättar att han är bland annat ordförande vid programrådet samt pedagogisk
ansvarig för tandläkar- samt tandteknikerprogrammet.
8. Val av valberedning: skippas då röstningen sker via www.govote.at.
9. Fyllnadsval av kulturmästare:
Linnea Lernbrink och Farah Sahar ställer upp till val av kulturmästare.
Linnea Lernbrink väljs till kulturmästare.

10. Rapporter
• Ordförande
Vid nästa stormöte kommer vi ha nyval av ordförande, vice-ordförande, samt kassör.
Dessutom rapportering av nästa års budget samt en verksamhetsberättelse.
Ordförande och vice-ordförande kommer att delta i det kommande SOF-mötet i
Malmö. Informerar även om att datumet för kommande stormöte (som står i
huvudschemat) kommer förmodligen att ändras då termin 7 har tenta direkt efteråt.
• Vice ordförande
Informerar om odontologiska inspirationsdagen (OI-dagen) nästa vecka på onsdag.
Dagen avslutas med en inspirationsföreläsning av Aron Anderson. Varit i kontakt med
Philips ang. sponsring och de kommer hit i mars. Tandläkarstudenter termin 3, 7, 9
samt tandhygieniststudenter termin 4 kommer var för sig att få en el-tandborste.
• Kassör
Har påbörjat utbetalningar av reseersättning till de som deltog i odontolgiska
riksstämman i Göteborg. Vi ska få 25,000 kr från PRU samt ytterligare 15,000 kr från
tandläkarförbundet enbart till de som är med i föreningen. Presentation av nästa års
budget sker vid nästa stormöte.
• Sekreterare
Inget.
• Sportmästare
Sportmästaren Amin är inte närvarande då han fick ett hinder.
Hawazen informerar om Umeå World cup. Turneringen avser 13 program från hela
universitetet och varar i 2 dagar, 19-20 feb, och den kommer att avslutas med en
sittning, lördag den 20 feb. Rodi berättar att det blir ett lag på ca 12 personer. Aboud
informerar att det inte kommer finnas någon stugindelning (inför resan till Hemavan)
utan man får bestämma själv vilka man vill bo med. Sportmästaren har också
planerat en vollybollsturnering men mer info om detta kommer senare.
• Klubbmästare
Informerar om sittningen den 20 feb som är på Corona. Hawazen hade
biljettförsäljning i måndags och sålde 0 biljetter. 25 biljetter var avsedda till varje
program. Biljetter som inte blev sålda från samtliga program kommer att säljas igen
imorgon kl 12 i en gemensam pott, först till kvarn som gäller då.
Artem Lytvyn frågar varför det inte fanns några affischer om sittningen.
Hawazen berättar att hon bara skulle sälja biljetter och det var inte hon som hade
ansvar för att göra affischer. Info om sittningen fanns dock på OFs fb-sida.
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Hawazen informerar att hon avgår vid nästa stormöte.
Malak Hamze frågar Hawasen om sin post och vad den går ut på. Hawasen berättar
om sina arbetsuppgifter som är bland annat att ordna och arrangera sittningar.
Stugfogde
Informerar om stugan i Holmsund, som rymmer för 6-8 personer. Stugan har även en
bastu och är nära vattnet. Det som kan vara problematiskt i nu läget att man måste
ta med sig vatten till stugan. Teemu föreslår därför vattenbrunn och den kommer att
kosta ca 80,000 kr. Teemu föreslår även en badtunna. Förslag på kostnader

•

•
•

•

presenteras vid nästa stormöte. Teemu planerar även ett öppet hus i stugan någon
gång i april.
Informationsansvarig
Informerar om OFs sida på fb/Instagram. Där kommer det finnas info om event,
stormöten, lunchföreläsningar mm. Uppmuntrar studenterna att skicka in sina gamla
tentor. Dock måste tentorna vara godkända och inskannade samt inga namn får
finnas. En biobiljett eller ett Kahls-kort ges för varje tenta förutsatt att tentan inte
redan finns på arkivet.
Ledamot
Inget.
Sonden
Maja Bergström informerar om att Luisa Montoga kommer att ta över
chefredaktörposten. Luisa berättar att skribenter till sonden efterfrågas. Möjligheten
att skriva anonymt finns. Studenter som önskar vara med kan mejla sina text till
ofsonden@gmail.com.
Lisa Kastenbo uppger att Privattandläkarna kommer på tisdag den 23 feb och skulle
hålla en föreläsning för tandläkarstudenter termin 7 och 9.

11. Övriga frågor
Förfrågan: Asal Azizi tycker att det borde schemaläggas så att alla kan åka på riksstämman.
Anders berättar att det tycks vara olämpligt att ta bort kliniska pass, i samband med
riksstämman, eftersom en del studenter kanske behöver dessa pass till varje pris för att bli
godkända samt det är inte heller så lätt att ändra i schemat. Anders berättar också att det är
bara två grupper förra året som hade något obligatoriskt då.
Suzan Heidari undrar varför de andra lärosätten får ledighet i samband med riksstämman
men inte vi. Anders vet inte riktigt hur de andra lärosätten gör och menar som sagt att det är
svårt att ta bort kliniska pass. Anders föreslår att man byter pass med en klasskamrat.
Förfrågan: Erica Larsson föreslår att dessa pass skall betraktas som extrapass så att man får
giltig frånvaro. Anders kollar upp vad det finns för möjligheter.
Förfrågan: Asal Azizi undrar varför schemat är utformat på samma sett varje år då detta
resulterar i att samma grupper drabbas varje år och föreslår därför schemaändring så att det
blir mer rättvis framöver. Anders berättar att gruppindelningen kanske kommer att ändras
och detta kommer eventuellt gälla för de yngre terminerna.
Förfrågan: Artem Lytvyn tycker att många patienter lämnar återbud måndag morgon och har
pratat med Lars Sjödin angående detta. Artem föreslår schemaändring. Anders kollar vad det
finns för möjligheter, dock är det svårt är göra schemaändringar.
12. Stormötets avslutande
Aboud förklarar mötet avslutat.
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