VETERINÆRMEDICINSK FORENING
DYRLÆGEVEJ 9
1870 FREDERIKSBERG C
E-MAIL: VMF@STUDMEDVET.DK
WWW.STUDMEDVET.DK

RSV-møde
RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.
Mandag d. 30/5 2016 kl.17.15 i A1-1.15

Tilstede: 48
Formalia – 17.15



Godkendelse af dagsorden: godkendt
o Bemærkning: dagsorden lægges på hjemmesiden til en anden gang
Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde: godkendes ved næste møde

Sekretariatet informerer – 17.15 – 18.00
Formanden

Sekretariatet - siden sidst []:
Samarbejdsaftale
Underskrevet og det blev fejret
Evalueringsprisen
Vil vi gerne sløjfe prisen, da det er uforholdsmæssigt meget arbejde, og nu hvor evalueringerne bliver
lavet om, kan det ikke betale sig.
Konklusion: Godkendt, den er sløjfet.
Studenteromklædning
Ligger under hospitalet. Vi venter stadig på svar fra håndværkere.
Obs! Sørg for at få skrevet navn på skabet!
SWIPP
Vi vil gerne have en konto op at stå - det tager lang tid, men er undervejs.
Retningslinjer/hvidbog
Alle udvalg skal have dem, og de skal være at finde på hjemmesiden. Det skal være nemt for nye
medlemmer at blive informeret samt overtage en post.
Nye gaver til medlemmer
Når de nye russere kommer, vil vi gerne give dem en kittel samt et dissektionssæt. Der vil være et DDD
og VMF logo på begge.
Gaver til færdige kandidater
Skal færdige kandidater have en gave når de bliver færdiguddannet?
Konklusion: JA! Vi arbejder videre med sagen.
Øl-billetter
Vi udloddede 100 stk. til Smediefesten, det var en succes.
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Regnskabsprocedure
Vi har fået hjælp fra DDD. Vi vil have en skabelon til at lave regnskab/budget og til at fremlægge et
regnskab. Det er undervejs.
Visionsmiddag
Middag for sekretariatet. Der blev drøftet gode visioner.
Politik
Nyt bevillingssystem. Vi har været til møde med embedsmænd og Mai Mercardo(K) og skal også ind at
som deputation i det pågældende udvalg. Målet er at sørge for, vi får nok penge til klinikundervisning,.
Det tager meget tid, men er spændende og vigtigt.
Kosovo
Besøg fra et universit i Kosovo. De vil gerne organisere deres studerende, så de var på besøge hos os
for at høre lidt om, hvordan vi er organiseret. Både embedsmænd, studerende og en fra NGO var på
besøg.
Væksthuset
Der sker mange ændringer, så send ris og ros til birgitteb@studmedvet.dk hvis i har noget at sige. Vi
har et caferåd, der kan vejlede, så vi vil gerne have inputs til dem!
Dyrlægeløftet
Fødevarestyrelsen holder os tilbage, men Birgit Nørrung arbejder for sagen. Vi vil gerne nedsætte et
lille udvalg, helst fra årgang 11/12, der skal hjælpe til med at få det op at stå. Som udgangspunkt er det
undervejs. Det burde afholdes i februar 2017. Program og økonomi er fastlagt, det er bare at holde det
kørende.
Næstformand
Nyt fra DDD
Ny struktur i DDD
Det skal der stemmes om i oktober på deres generalforsamling, og det fylder det meste af deres møder
lige nu.
Differentieringsarrangement med DDD
De kommer ud og fortæller hvad differentieringerne betyder for vores fremtid som dyrlæger.
Beredskabsplaner for studerende
Vil kun være muligt på sidste del af uddannelsen, da det kræver, at nogle bestemte fag er afsluttet.
Dansk Veterinær Tidskrift
Spændende artikel omkring muligheder for jobs med en uddannelse som dyrlæge.

Oplæg fra Studenterrådet -18.00 – 18.30
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Esben introducere
Hvordan organiserer VMF sig bedst? RSV skal have en forståelse for, hvem Studenterrådet(SR) er, og
SR skal vide hvem vi er.
Konservative studerende(KS) er ikke inviteret, da vi foretrækker at skille dem fra hinanden.
VMF hører ikke under hverken SR eller KS. Vi støtter op om dem fra veterinærmedicin, der gerne vil
stille op til akademisk råd, ligegyldigt hvilket parti de vælger at stille op for. De sidste 3 år har vi stillet
op på KS’s liste og fået massiv opbakning.
Oplæg
Malou formand for SR.
Madeline, forretningsudvalg, er kontaktperson for SUND studerende, selvom hun er humanist.
Hvad er mulighederne med SR?
Studenterrådet holder RUS arrangement på KUA. Det er et af de første møder med de studerende, hvor
SR står rigtig stærkt.
Hvem er vi?
Alle studere på KU, og vi vil gerne have, at alle er repræsenteret.
Fagråd og foreninger på forskellige fag er repræsenteret ved møderne, og det er også dem, SR
kontakter, hvis de vil vide hvordan det går.
Det er for studerende, der gerne vil gøre deres universitet bedre!
Livet som studerende
Der er mange der er nervøse for fremtiden, og hvad der venter, andre bekymrer sig om de reformer,
der er. Universitetet skabes af dem, der bebor det. Man skal som studerende føle man bliver dygtig nok
til at komme ud i den anden ende.
Studerende har indflydelse
Vi påvirker politikkere og protesterer om nødvendigt.
Kampen mod fremdriftsreformen
SR arrangerede protest imod fremdriftsreformen. De mindede ledelsen om, at vi er 40.000 studerende,
der skal høres. Dette resulterede i, at 12 mandsudvalget blev nedsat, de studerende var med og fik
50% af pladserne.
Studenterrådet og universitetet
Mulighed for at forhandle og argumentere, SR har pt. 2 pladser i KU’s bestyrelse.
Kampagner kommer løbende, fra store begivenheder til små som fx farmacafé med SR.
Spørgsmål
Q= spørgsmål
A= svar
Q: VMF er imod aflønning af studenterpolitikkere, men i aflønner jeres ledelse?
A: SR har valgt at have et lønnet sekretariat, det er uddannede mennesker og studentermedhjælpere
der sidder her. De mennesker, der er med i den daglige politiske gang, får et honorar. Det skyldes også,
at mange, der er studenterpolitisk aktive, ikke har tid til et studenterjob og derfor kommer i gæld.
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KU giver pengene til dem, det er et valg-tilskud, der uddeles efter antallet af stemmer på kandidater
der står på SR’s lister ved univalget.
Q: Er der andre muligheder? Hvorfor får man en gæld?
A: Der var mange, der gik ned med stress, over både at have et studiejob og skulle være
studenterpolitikkere. Generelt er SR tilfredse med at aflønne deres studenterpolitikkere, og det er ikke
noget, de har i sinde at ændre.
Det drejer sig om 6 mennesker der får 3.000 kr. før skat hver måned.
Q: Vil en VMF’er kunne få disse penge, hvis vi sad under SR i et forretningsudvalg?
A: Som suppleant i bestyrelsen kan man sidde i forretningsudvalget. Her er man ikke kun
repræsentant for ens studie, men for hele KU! Her vil man få løn.
Q: VMF vil blive en del af SR’s retorik, og det kan vi måske ikke stå bag. Hvordan vil det se ud i
fremtiden?
A: Det vigtigste er at varetage de studerendes interesser. Vi vil bruge vores indflydelse, og ikke sige nej
til hverken protester eller møder. Der er nedsat et kommunikationsudvalg, der gennemgår alt hvad SR
laver og siger. Vi skal have respekt for hinanden, og det vil måske kunne ses i SR’s retorik fremover.
Mindretals synspunkter
Sørg for at i kan rumme os, tag hensyn til, at vi ofte er undtagelsen for det generelle på KU.
SR har styrke i, at de er så store og har en anden dialog med ledelsen end KS. De vil bringe fagråd og
faglige foreninger tættere sammen. Dem, der er ansat, hjælper meget med at kvalificere og forbedre
arbejdet i SR.
Farmacafé – v. Anna Moestrup
I gang med at arrangere en farmacafé. Alle, der skal til eksamen i farmakologi, kan deltage. Det bliver
afholdt d.9/6 fra kl.13-17. Studerende fra ældre årgange må meget gerne komme og hjælpe til!

Update fra SUND – 18.30 – 18.45
Intet nyt.
--- Fællesspisning – 18.45 – 19.00 --Update fra VSN (Veterinært Studienævn) - 19.00 – 19.45
Bachelorhegn – mulighed for dispensation
Det eksisterende hegn er, at man skal afslutte hele sin BA for at starte på KA. Man kan nu søge om
dispensation for at få lov til at tage KA fag, mens man afslutter sine fag på BA. Der er lavet nye
retningslinjer. Med meget få manglende fag og særlige omstændigheder kan man få lov til at tage MKR.
Matilde: skal man tage begge MKR fag hvis man får dispensation?
Svar: man kan nøjes med at søge om det ene.
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Man kan altid prøve at søge om dispensation.
For at forsvare sin BA opgave, skal man have bestået 150 ECTS. Du kan nå at indhente fag i
sommerferien mm, og du må stadig ikke være mere end 30 ECTS bagud.
Du skal mangle nogle meget små fag i blok 3, for at denne dispensation skal kunne gå igennem.
Studie Fremdrifts Reform 2.0 inkl. Høringssvar fra studienævnet
Ikke vedtaget endnu – der er blevet hastebehandlet et høringssvar. Under sommerferien vil det blive
vedtaget på KU og måske også nå at blive lovgivet.
Tilmeld jer under den gamle studiefremdriftsreform indtil videre.
Hørringssvar:
1. årsprøve på 45 ECTS imod vores på 60 ECTS (2016 studieordningen) – det vigtigste er at bestå 45
ECTS.
Uddybelse:
KU vil, at førsteårsprøven skal være 45 ECTS, men efter sammenlægning af AF1 og AF2 giver det ikke
mening for VM, og i stedet vil vi have en førsteårsprøve på 60 ECTS pr. 1/9 2016.
Orlov på ½ år enten på BA eller KA (du bestemmer selv) – på KA kan man hoppe ind hele tiden
grundet rotationerne, principielt set skal man være tilmeldt et helt år ad gangen, men en dispensation
kan gøre det muligt. Orlov på BA er sværere at få, da man ikke kan holde ½ år fri fra studiet.
Orlov ved veterinært beredskab – skal være en mulighed på kandidaten. Hvis man har visse fag
bestået, skal det være muligt at få orlov, hvis der opstår en akut situation, hvor der er behov for ekstra
veterinært beredskab.
Eftertilmelding: bliver genindført, med undtagelse for de kliniske kurser.
Svar vil komme over sommerferien, da SFR 2.0 træder i kraft pr. 1/9-2016.
Tidspunkt for oplysning om differentiering eller speciale
Mulighed for at rykke tilmeldingsperioden?
Lige nu får man svar 15 oktober, om man skal skrive speciale eller starte på differentiering. Det er kort
tid til at finde vejleder, emne og gruppe. Der er blevet spurgt på institutter, kursusansvarlige,
administrationen mm, om svardato kunne rykkes. Alle har sagt nej, da de ikke mener, det er
nødvendigt.
Kontakt Sebastian, hvis man bliver fanget i problemer som dette.
Speciale på DTU-Veterinærinstitut
Der er nogle fagområder, vi ikke kan dække, som man kan skrive om hos DTU-VET. Som SUND
studerende skal man have en hoved-vejleder på SUND, så pengene for specialet går til os.
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Det er lidt kringlet, men der er nu retningslinjer for, hvordan man kan få det til at fungere
www.studmedvet.dk.
Ny BA-studieordning – endelig godkendelse
Så lykkedes det!
Vær opmærksom på, det kun er et problem for dem, der dumper fag. Hvis man dumper, bør man søge
studievejledningen og høre hvordan, man kan lægge sine reeksaminer.
Bæredygtig Veterinær Fremtid (2.0) – orientering
Vision, organisation, administration og ledelse.
Version 1 var en sparerunde, her var en vedtagelse, at når vi fyrrede folk skulle vi også kigge på disse
punkter:
Vision, organisation, administration og ledelse – på institutterne!
Vi bliver nødt til at fjerne et eller to institutter ud af de 3, der er.
Ledergruppen for Bæredygtig Veterinær Fremtid (med bl.a. Peter Holm og Christian Fink) mødtes i
start april, og første udkast vil komme i slut juli. Forhåbentlig vil vi allerede se en implementering pr.
1. Januar 2017. Dette er som udgangspunkt ikke en sparerunde, men en plan for bl.a. at styrke os
organisatorisk.
Hvad har det af betydning, at vi fjerner institutter?
Undervisningen vil det ikke blive bemærket på. Det vil måske give et bredere samarbejde mellem
institutterne og institutledelserne. Vi arbejder hen imod større enheder (her: institutter).
Administrationsmæssigt er det også en fordel.
Vi synes ikke, vi som studerende bliver inddraget nok. Beslutninger bliver taget i ledergruppen, hvor
de studerende ikke har en plads. Vi ønsker en observatør i ledergruppen.
Afstemning: skal vi have en observatør i ledergruppen? Godkendt.
Det bliver enten Mia eller Sebastian, de deler måske posten. De har begge mange møder og andet at se
til. Det skal også godkendes af dekanatet og Akademisk råd. Det bliver svært, underviserne vil også
gerne sidde der, men de har heller ikke plads.
Ressourcepressede undervisningsområder – orientering
Underviserne (VIP’er) kan ikke nå undervisningen, de er bl.a. pressede på grund af fyringer.
Det kan skabe problemer ved en europæisk akkreditering, for ved nogle moduler er der for mange
elever pr underviser.
Det er på institut niveau, man ansætter undervisere. Studienævnet kan derfor ikke bede om flere
undervisere, så de laver i stedet opgørelser og kommer med eksempler på, hvor det ikke fungerer, og
på den måde viser de, at det ikke fungerer, så institutterne forstår dilemmaet.

Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer – 19.45 – 20.45
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VMF Event
Der sker ikke det store, de er godt i gang med deres karantæne liste. Man får en advarsel, og ved
advarsel nr.2 får man karantæne i 0.5 år.
Vores arrangementer er forløbet godt.

INPUT muleposer 500 stk. for 5.056,25 kr.
7.93 kr. * 500 stk. = 3965 kr.
moms 25 % = 991,25
Fragt = 100 kr.
I alt = 5.056,25 kr.
Spørgsmål
Kan man få VMF logo på? 
Svar: vi ser på det, og vender tilbage.
Sebastian: INPUT vil generere overskud, kan i ikke tage et lån?
Matilde: INPUT burde have lov til selv at bestemme over deres midler.
Birgitte: køb poserne, vi låner jer penge hvis i mangler
Afstemning: INPUT bruger pengene, og hvis de kommer i gæld betaler VMF: godkendt.

Russer T-shirts og moms for instruktør T-shirts 17.000 kr. v. Tanja
Instruktør t-shirts moms:
79,55 kr. ex moms pr. t-shirt = 10.500 kr. ex moms
Moms heraf: 2625 kr. (10500*0,25)
Russer t-shirts, udgift + moms:
63,90 kr. ex moms pr. t-shirt = 11.500 kr. ex moms
Moms heraf: 2875 kr (11500*0,25)
I alt: 2625 + 2875 + 11.500=17.000 kr.
Opfordring: Det er muligt i VMF at styre vores økonomi bedre, når vi har mulighed for at se på vores
budget hvert år. Vi skal have en løbende opdateret likviditetsplan så vi ved hvor mange penge, vi
egentlig kan give ud til RSV møderne.
Nyt forslag: Vi betaler kun russer T-shirts uden moms. For at følge vores moderforening DDD, der gør
det samme for instruktørernes T-shirts.
Er denne T-shirt nødvendig?
Ja, man får den på, når man kommer hjem, og det giver et større fællesskab.
Birgitte: i år stemmer vi det igennem, men så laver vi en forespørgsel til russerne næste år, om de er
nødvendige.
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Afstemning - Stemmer om 17.000 kr.: 4 rød, ellers grøn = godkendt

NVM ca. 4000 kr.– ansøgning om T-shirts
Sportsudvalg under VMF – løb og atletik.
Vil gerne søge om 4.000 kr. til shorts i alt 30 stk. Shorts + T-shirts vil følge foreningen ikke den enkelte
spiller.
NVM har også søgt sponsorat på 4.000 kr. fra Eickemeyer, men hvis dette ikke bliver godtaget, så skal
vores penge gå til T-shirts i stedet.
Afstemning: Godkendt

Opfordring til alle! Send jeres fremlæggelse til Mia inden RSV, så vil hun lægge det ind i
hendes slideshow, og så sparer vi tid.
Spørgsmål til ansøgninger om midler
Likviditetsplan
Her vil være indsat alle ansøgninger der er godkendte ved RSV, og da akkumulerer vi stadigvæk penge,
og det er grundlaget for at kunne uddele penge.
Sekretariatet
Forslag til halvårlige/kvartalsmæssige informationer om hvordan likviditetsplanen kører, og om vi
holder os inden for budgettet.
Matilde: løbende opdatering, vi skal vide, hvad vi har at gøre godt med i løbet af året. Helst sådan så
det ikke er bedst at søge om penge i starten af året.

Undervisningsudvalg

IKVH
Problematisk med myUCPH app, her sker opdateringer som folk uden smartphone ikke kan se.
Nyt absalon; CANVAS, kommer over sommerferien. App vil fortsætte, de er uafhængige af hinanden.
Hvis der er problemer, så tag fat i ServiceDesk.
IPH
Møde d.10/6.
IVS
Møde i morgen tirsdag d.31/5.

Institutråd
IKVH
Intet nyt.
IPH
Intet nyt.

8

VETERINÆRMEDICINSK FORENING
DYRLÆGEVEJ 9
1870 FREDERIKSBERG C
E-MAIL: VMF@STUDMEDVET.DK
WWW.STUDMEDVET.DK

IVS
Intet nyt.

Status yngste årgang – 20.45 – 20.55
Det går okay, der har været problemer med at folk spærrer pladser. Det blev der stemt om, og det er
nu ikke tilladt. Ellers går det fint, vi forbereder os til AF2 eksamen.

Up-coming fra øvrige årgangs rep. – 20.55 – 21.10
Årgang ’11:
Vi har det godt, specialer er ved at være færdige og det samme gælder for differentieringerne.

Årgang ’12:
Har det godt.

Årgang ’13:
Går godt, i gang med bachelor, skal afleveres d.10/6. Struktur af kurser er dårlig, Etologi har eksamen
d.1/7 og Retsmedicin ligger lige bagefter aflevering af bachelor. Det ville måske være bedre at Etologi
eksamen lå lige efter sidste forelæsning, fx weekenden efter.
En mulighed er måske midtvejseksaminer?

Årgang ’14:
Farmacafé – v. Anna Moestrup
– Diskuteret tidligere.
Hundene er væk! VMF var ude på årgang 13, 14 og 15 og fortælle at det er forbudt at have hunde med
til undervisnig.
Årgangsmail var nede, de modtager mails, men nogle gange kan afsender få en mail tilbage om en fejl,
hvilket er forkert, da den virker. Informationsansvarlig kigger på det igen.
Farmakologi: panik mails bliver sendt videre til kursusansvarlig.

Eventuelt – 21.10 – 21.20
Daniel ’lemme’
Ros til kassererne! De gør det godt, og det er flot at de vil skabe ensartethed i alle regnskaber.
Men hvorfor skal alle bilag scannes ind?
Kassererne: Det er for at de kan ligge i en samlet pdf, det skal være mere transparent så alle ved hvad
der foregår, og man kan se alle transaktioner.
Kommentar: er det en god ide at hele offentligheden har adgang til disse bilag?
Måske er de samlede præsteringer bedre?
Generelt hælder RSV til, at bilag ikke offentliggøres på nettet.
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Bon mister farve med tiden, derfor er et billede meget bedre.
Det er også sent at indføre det nu, ¾ inde i regnskabsåret.
Hvad syntes i om oplæg fra SR?
Kommentar: Det var dejligt at RSV gad høre hvad SR havde at sige, og hvad vi bruger så meget tid på.
T-shirts til russere
Lad være med at opfordre folk til at rive dem i stykker på byturen!
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