V E T E R I N Æ R ME D I C I N S K F O R E N I N G
DYRLÆGEV EJ 9
1870 FREDERIKSBERG C
E-MAIL: VMF@STUDMEDVET.DK
WWW.STUDMEDVET.DK

RSV-møde
RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.
Tirsdag d. 30/05 2017 kl.17.15 i A1-01.14

Tilstede: 32 kl. 17.20, 38 kl. 18
Referent: Signe Leth
Note: Gæst fra USA, Brian
1. Formalia – 17.15



Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde: Godkendt

2. Sekretariatet informerer – 17.15 – 17.50
Formanden
Sekretariatet - siden sidst [27. april 2017]:
VMF opslagsværk
Esben vil lave et opslagsværk til RSV-møderne, hvor man vil kunne oversætte diverse navne og termer
der bliver brugt på RSV-møderne. Der blev uddelt blokke og penne til deltagerne, så de løbende kunne
skrive ord ned. Har du forslag til ord til listen, er du velkommen til at skrive til Esben.
Formanden afgår
Leon træder af som formand fra dags dato af personlige årsager. Ane vil agere som formand indtil
næste GF, hvor der vil blive valgt en ny. Indtil da vil Camilla Brohave agere formel næstformand, og
hele sekretariatet vil i fællesskab bære posterne.
RSV rundspørge
Besvarelserne er blevet samlet og analyseret. I korte træk kan vi konkludere:
- Mad og snacks betyder meget. Sekretariatet vil snarligt holde et økonomimøde, hvor de vil
diskutere et fremadrettet budget for RSV.
- Mange mente at møderne var for lange. Vi har diskuteret det i sekretariatet, og mener selv det
er blevet bedre siden rundspørgen startede.
Ingen kommentarer fra de fremmødte.
Vagtbooking
Idet Leon træder af, ophører hans arbejde med tilhørende opgaver også, bl.a. arbejdet med
vagtbooking systemet. Han leder efter en person der vil overtage den opgave.
Det er en fin måde at få etableret kontakt til hospitalerne, og der burde ikke være meget arbejde
tilbage i det. Det kræver at du har lidt flair for computere.
Ingen til stede melder sig.
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Næstformand
Update fra DDD
Til sidste møde fortalte Ane om et nyt tiltag hun havde startet, om at forbedre samarbejdet mellem
DDD og VMF (se referat for RSV-mødet 27/4 2017). Hun har endnu ikke været til møde for at
fremlægge ideerne, men har luftet dem for flere personer i DDD, der alle er meget positive for inputtet.
Campusudvalgsrepræsentant
Brugergruppen
Esben nedlage d. 15. marts et brugerudvalg der skal arbejde på at forbedre campusmiljøet. De
tilmeldte er dog kun bachelorstuderende, så udvalget mangler nogle kandidatstuderende. Første møde
vil være til september.
Ingen til stede melder sig.
Informationsansvarlig
Hjemmeside
Hjemmesiden trænger til en kærlig hånd, og får en overhaling i løbet af sommerferien. Indtil da, må
noget af det der står på hjemmesiden, tages med et gram salt. Har du forslag til ændringer, så skriv til
infoansvarlig@studmed.dk
Mail
Der har på det seneste været problemer med vores mailsystem, og vi undskylder for alle ulejligheder
der måtte have være opstået. Der arbejdes på højtryk for at få det løst.
Instagram
Mangler flere ansøgere. Laver du noget fedt og veterinærrelevant? Så skriv til
infoansvarlig@studmedet.dk og book den.
Studenterpolitisk ordfører
Ridehuset
Målet blev nået, og der blev afholdt Smediefest i Ridehuset. I fremtiden skal det indrettes som
hjemstavnslokale for veterinærmedicin. Esben giver projektet videre til brugergruppen. Ridehuset vil
også være åbent for ruskoordinatorne, så de kan holde RUS-arrangementerne der.
Generalforsamling i Studenterrådet
D. 18. maj. Her skete der intet nævneværdigt.
Andet
Esben har arbejdet på at få startet et nyt bevilligssystem, og det er næsten kommet igennem nu.

3. Update fra SUND – 17.50 – 18.00
Der er ikke sket meget i SUNDrådet siden sidst. Det går stille og roligt på de andre SUND uddanelser.
2

V E T E R I N Æ R ME D I C I N S K F O R E N I N G
DYRLÆGEV EJ 9
1870 FREDERIKSBERG C
E-MAIL: VMF@STUDMEDVET.DK
WWW.STUDMEDVET.DK

Studenterforum
SUND har lavet en strategi for 2018-2023. Studenterforum lagde mærke til at der ikke var meget fokus
på de studerende i denne strategi, og har gjort deres til, at forbedre det. Det handler især om at
forbedre det psykosociale miljø, bl.a. ved obligatoriske studieteknikkurser. De hele er i
diskussionsfasen nu, intet er besluttet.
Der var mange forslag, som forhåbentligt vil komme til udtryk i den nye strategi.
Her ses et udkast til en mulig strategi:

4. Update fra VSN (veterinært Studienævn) - 18.00 – 18.15
Styregruppe for den nye studieordning
Der er stadig plads i styregruppen. Har du lyst til at være med, så skriv til Anna.
Kvote 2
Der arbejdes på at få bestemt hvad formålet med det udvidede kvote 2 optag er til for, og at definere
det på skrift. Der er mange myter omkring optagelseskriterier. Heriblandt at drenge prioriteres først,
og såsom at der er for at få flere drenge, men disse skal aflives.
Sidst blev der fortalt om Unitest, og at den måske skal erstatte den nuværende test der er inden
interviews. Den nuværende er ikke holdbar, og sorterer ikke i folk på en fornuftig måde. Derfor er der i
studienævnet et flertal for Unitesten. Den vil teste kognitive evner, og på den måde lave en bedre
sortering. Den vil muligvis blive indført inden for de næste 2-3 år.
Mail fra Peter Holm
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Peter Holm har fået udarbejdet et spørgeskema, der skal undersøge personlighederne af de
studerende og om der er en sammenhæng mellem dette og kvote 1 og kvote 2 optag. Den vil blive
sendt ud snarligt. Det er totalt anonymt, og alle opfordres på det kraftigste til at svare.
AVMA akkreditering
Vi vil ikke længere kæmpe for at blive AVMA akkrediterede. Vi blev i denne omgang afvist pga. vores
dekan ikke er dyrlæge. Udsigterne for at vi bliver godkendt de næste par år, ser ikke gode ud, så vi
prøver ikke igen de næste 5 år. Vi vil stadig forsøge at leve op til deres krav, men vi får ikke fordelene
(bl.a. at få job i USA) ved at være AVMA akkrediterede.
Vil vi arbejde på at blive i Europas akkreditering? Ja. Her er der også nogle krav, bl.a. et apotek på
skolen og en vagttelefon, og disse vil forsøgt at blive opfyldt.
5. Fælles spisning – 18.15-18.45

6. Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer – 18.45 – 19.35
Undervisningsudvalg
Intet nyt
IKV
IVH

Instistutråd
Institutrådene skulle først godkendes af dekanen, hvorfor der har været et stort hul på det seneste. De
kommer til at arbejde med selvevalueringen for den kommende forskningsevaluering som det første.
Der skal snarligt vælges en næstformand.
De indvalgte sidder på posten indtil 31. januar 2018. Der skal til generalforsamlingen tages stilling til
hvordan det kommer til at fungere.
IKV
IVH

Øvrige udvalg
IVSA
Fortæller lidt om hvad de går og laver, og hvad de bruger de penge de får af VMF på.
De har også modtaget 23.700 kr. fra SUND puljen, hvilket betyder flere penge til os alle sammen.
Hvad går pengene til?
- Exchanges
4

V E T E R I N Æ R ME D I C I N S K F O R E N I N G
DYRLÆGEV EJ 9
1870 FREDERIKSBERG C
E-MAIL: VMF@STUDMEDVET.DK
WWW.STUDMEDVET.DK

-

Rejselegater

Herudover afholdte de for nyligt Dog Wash for at indsamle penge. Her tjente de 6382 kr. der gik til
”Hundes bedste ven” under Dansk Kennel Klub. Der var mange gæster, og en masse frivillige. IVSA
siger tak for hjælpen.
Til Smediefesten blev der uddelt Artemislegat. For nyligt blev der afholdt Artemisaften, hvor forrige
års legatmodtagere fortalte om deres tur.
Kommende events
-

Rejseaften: Der uddeles rejselegater i blok 1. Deadline for ansøgninger er umiddelbart før
efterårsferien.

-

IVSA kongres i Malaysia d. 24. juni til 4. august. Temaet er One Health. Det koster 350€ og er
alt inklusivt. Der er stadig pladser, så tjek det ud hvis du har tid.

-

WSAVA congress i København til september.

-

Exchange til Madrid til efteråret. Der er plads til 11 studerende, og du skal hjælpe med at
organisere opholdet, for de spanske studerende, der kommer på besøg her. Deadline for
tilmelding er d. 9. juni, og det koster 500 kr. For at deltage skal du booke følgende datoer:
o 13. juni: Obligatorisk møde kl. 17.15
o 16. september - 22. september: Spanske studerende er i København
o 16. oktober - 22. oktober (efterårsferien): Turen går til Spanien

-

Generalforsamling til november

-

66th IVSA symposium i Sydafrika. D. 29. december til 7. januar. Pris 350€. Mere information
efter sommerferien.

Nyt om EAEVE akkrediteringsteam
Tilmeldinger sker gennem IVSA, men det faktiske arbejde ligger hos IVSA global, og her er det gået i stå
for nu. IVSA Danmark kan ikke gøre meget, men vil udsende information så snart de har noget.
Kruuse udvalget
Et udvalg der får en masse klinisk udstyr af KRUUSE, der ikke kan bruges i normale klinikker. Dette
udstyr kan du ansøge om at få med, hvis du du skal ud og rejse.
Udvalget har også lavet en aftale med VMF Event, som aftager noget af det til events som skills lab og
suturaften.
Ruskoordinatorer
Adgang til rådet
Adgang til rådet med kort, bør være til alle der har en post i VMF, selv hvis de ikke har en nøgle.
Ønsker du derfor at få registreret dit studiekort, så du kan komme ind på rådet, så skriv til
sekretear@studmedvet.dk, og det vil blive registreret hurtigst muligt.
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Oprettelse af ”lektiecafe-udvalg”
Ruskoordinatorerne vil høre om der kunne oprettes et lektiecafeudvalg, der kunne varetage events
som farmacafe og kemihjælpedagen. De står i dag for kemihjælpedagen, men har ikke meget energi til
det på det tidspunkt, og tænker det kunne blive meget bedre, hvis andre kunne stå for den.
Kommentar: Der er ved at blive udarbejdet en tutorordning, hvor studerende bliver betalt af SUND til
at varetage opgaver som netop dette. Det vil være en løsning på sigt, men den ligger nogle år ude i
fremtiden.
Vil event kunne tage den? Det er et åbent udvalg, der derfor ikke har nogen forpligtigelser. De vil derfor
ikke sige, at de tager den på sig fremover, men er gået med til, at tage den til efteråret.
TVF/RIK-buffer
Rusturene har problemer med modtagelse af støtte fra SUND. De skal betale et stort beløb til TVF
allerede i slut januar, men får typisk ikke støtten fra SUND før foråret. I år var TVF ret utilfredse med,
at rusturene ikke kunne betale for RIK til tiden, og for at undgå en gentagelse af dette, spørger
koordinatorerne om de kan bruge VMF som buffer.
Der er tale om 50.000 kr. i en måned. Kasserne var ikke til stede, så det kan ikke godkendes med
sikkerhed.
Rusturene (og andre udvalg) kan altid søge om sådanne buffere, og de vil typisk få dem godkendt, så
længe de betales tilbage. Det skal ikke være en fast aftale at låne pengene, da en fast aftale skal
medregnes i budgettet.
Esben vil snakke med SUND, og forsøge at få dem til at ændre rammerne for betaling af støtten, så den
kan komme igennem tidligere.

Status yngste årgang – 19.35 – 19.45
Ingen fra 1. årgang til stede. Begge repræsentanter havde meldt afbud, og der var ingen suppleanter.
Der har været en del billeder fra dissektionssalen og studiet på privatpersoners instagram. Nogen har
fået at vide, at det er okay, hvis de har fået lov af underviserne. Det er det ikke. Der må ikke komme
billeder af dissektioner eller lign. på offentlige fora, af hensyn til hospitalernes klienter.
Der var prøvespot i dag. Ingen rapport.

7. Up-coming fra øvrige årgangs rep. – 19.45 – 19.55
Årgang ’12: Intet nyt
Årgang ’13: Ingen mails til repræsentanterne, så de antager alt er godt.
Paraklink: Alt godt. Det er spændende. Lange dage
Familiedyr: Fedeste rotation. Alle er glade og tilfredse. Usikkerhed ift. helligdage og fravær.
Næste årgang skal måske tjekke op på dette i god tid.
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Der har været lidt udskiftning af de rotationsansvarlige, men ellers intet at melde.
Differentieringsmøde med smådyr er afholdt.
Årgang ’14: Ikke noget voldsomt. Stresser med bachelor aflevering. Kortvarig panik, da der
pludselig stod at den skulle afleveres d. 1, når det hele tiden har været fastlagt som d. 9. Der var
lidt rod mht. tilmelding til MKR.
Igen problemer med fastsættelse af MKR eksamen, da den kan blive skubbet ind i mellemugen.
Dette ønsker ingen, heller ikke at den ligger i weekender, eller to dage i rap. Repræsentanterne
vil være i kontakt med Esben for at finde den bedste løsning.
Årgangens ønske: Der skal være tid mellem de to eksamener. Helst ikke i weekenden, så
hellere inddrage ugen før eksamensugen (uge 8) end at inddrage mellemugen.
Årgang’ 15: Ikke meget kontakt fra årgangen. Årgangsrepræsentanterne skal mødes med
nogle af underviserne for fagene i efteråret. Sidste forelæsning i farmakologi er i morgen.
Mikrobiel fødevaresikkerhed eksamen ligger kl. 19-21 d.19/6, hvilket alle mener er træls.
8. Eventuelt – 19.55 – 20.10
Eksamen
Det er for dårligt at SUND ikke kan stille flere eksamenslokaler til rådighed for os, og at vi bliver
nødsaget til at gå til eksamen i weekenden og om aftenen.
Det hele skal foregå på Peter Bangs vej, da systemet på computeren skal sikre mod snyd, og samtidig
beskytter vores besvarelser mod kaffespildende censorer. Det er ikke længere en mulighed at afholde
eksaminer i hånden.
Opfordring til alle årgangsrepræsentanterne, at de skal gennemgå deres eksamensplan for det næste
år, og rapportere dem der måtte være uhensigtsmæssige til Esben på sqz319@alumni.ku.dk.
Evaluering af rotationer
Akutmedicin rotationen afsluttes snart, og de savner mulighed for at evaluere. De er nemlig ikke
begejstrede for de lange vagter de får på stordyrshospitalet (op til 16 timer). Det skal rapporteres til
den rotationsansvarlige, der kan videreformidle det til de kursusansvarlige.
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