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RSV-møde

RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.
mandag d. 15/03 2017 kl.17.15 i A2-70.03

Tilstede: 43
1. Formalia – 17.15



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

2. Sekretariatet informerer – 17.15 – 18.30
Formanden
Sekretariatet - siden sidst [5. januar 2017]:
Indbrud på Rådet
Der har været indbrud på Rådet siden sidst, men denne gang ikke på VMF-kontoret.
Valg af suppleant for Line B som informationsansvarlig.
Line Buch træder ud af sekretariatet, så der skal vælges en til at tage hendes plads.
AFSTEMNING: Er det acceptabelt at vi stemmer om det i dag? - Ja
Kamilla Højris Hansen melder sig, og vælges ind som informationsansvarlig suppleant frem til
generalforsamlingen i oktober.
VIF informationsmøde
Veterinærmedicinsk Industri Forening afholder et årligt arrangement for sidsteårsstuderende. Leon
har snakket med arrangørerne om at åbne den for flere årgange, f.eks. alle kandidatstuderende, hvilket
de var åbne for.
DSK (VMF i Holland)
Leon holder møde med dem, og håber på at kunne udveksle ideer omkring studenterorganisation og
organisering af studenterpolitik.
Næstformand
Update fra DDD
Den nye struktur er trådt i kraft fra 1. januar, og de er stadig ved at vænne sig til denne. Det ser dog
lovende ud.
De er i SSV meget begejstrede for vores instagram projekt (@ugensdyrlægestuderende), og vil
implementere det i faggruppen til @ugensdyrlæge.
VMF vil opfordre vores medlemmer til at melde sig til at styre vores instagram,
@ugensdyrlægestuderende, så den kan forblive aktiv.
IVSA tager den de næste par uger, startende fredag d. 17/3.
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Hvis du kunne tænke dig at have den, så skriv til infoansvarlig@studmedvet.dk med emnefeltet
”intragram”, og nævn hvilken periode du kunne tænke dig at prøve det, og du vil få den nødvendige
info. Der er nogle retningslinjer man skal følge, bl.a. i forbindelse med billeder i undervisningen.
Campusrådsrepræsentant
Samarbejdsaftalen med Sciencerådet har været oppe til diskussion, og vil bliver underskrevet for det
næste år inden længe. Aftalen betyder at vi, de forskellige parter af aftalen, må deltage i hinandens
møder, og at vi kan benytte Rådets sekretær Lone til diverse administrative opgaver. I fremtiden vil
hun derfor dele VMF’s klistermærker ud, startende snarligt. Det vil blive meldt ud på hjemmesiden og
facebook.
Sekretariatet diskuterer løbende beløbet for samarbejdsaftalen, og aftalen genforhandles inden den
underskrives næste gang.
Kasserer
Forsikring
Den gruppeforsikring vi gennem de sidste år har haft hos TRYG, er begyndt at koste VMF en del. Vores
præmie er steget gennem de sidste par år, men det er dækningsgraden ikke.
I 2016 udgjorde præmien 42% af vores samlede indtægter, og i år kommer den til at udgøre 49%.
Stiger den som den har gjort de sidste par år, vil præmien i år 2020 ligge på 500.000 kr.
Statistisk set har vi ikke fået udbetalt ret meget de sidste par år, i alt svarende til 25% af præmien.
Idet det er en gruppeulykkesforsikring kan man blive dækket både af den og af en privat forsikring,
hvis man kommer til skade.
En eventuel afskaffelse af gruppeulykkesforsikringen vil ikke have nogen betydning på det tilbud på
privat ulykkesforsikring vi får fra TRYG.
Spørgsmål til diskussion på RSV:
Skal vi :
- beholde forsikringen, og øge kontigentet eller skære ned på andre poster?
- finde andre tilbud? Evt. hos et andet selvskab.
- afskaffe forsikringen?
Kommentarer fra deltagere:
Alle er enige om at gruppeullykkesforsikringen ikke har høj dækning, men præmien pr. person er også
tilsvarende lav. Mange vil ikke være tilfredse med den alene, og vil tegne privat forsikring ved siden af.
Dog er den meget god som ny studerende der måske har meget andet at se til (ny bolig, nye vaner etc.)
Deltagerne mener ikke den kan afskaffes uden der sker en kontingentnedsættelse, så medlemmer der
ikke bruger foreningen til meget andet, ikke føler sig snydt. Udover kontingentnedsættelse ville der
også kunne fordeles penge til de andre ting VMF arrangerer.
Det ville være uhensigtsmæssigt at hæve præmien og dermed kontingentet for at få en højere
dækning, da nogle medlemmer føler de bliver nødsaget til at købe to forsikringer, hvis de fortsat
ønsker en højere dækning end hvad gruppeulykkesforsikringen tilbyder.
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AFSTEMNING: Vil vi fortsat have en gruppeulykkesforsikring? - JA, der er stemning for at vi fortsat har
en gruppeulykkesforsikring.
Vi skal først tage stilling til om vi overhovedet vil have denne forsikring fremover, for hvis der er
stemning for at afskaffe forsikringen, vil Steffen og Keld fra TRYG ikke starte det store arbejde det er at
lede efter nye tilbud. Siden der er stemning for at beholde den, vil de lede efter andre tilbud, så vi kan
vurdere hvad vi vil gøre derfra.
Det vil derfor blive taget op igen, når der er fundet nogle nye tilbud.
Udvalgskoordinator
Medlemspuljen og Kongrespuljen.
Der er blevet søgt meget i kongres (uddelte 20.000 kr.), og lidt mindre i medlemspuljen (uddelte
13.000 kr.). Der er dog stadig penge tilbage i begge puljer, så hold ikke igen med at sende ansøgninger i
næste omgang (ansøgningsfrist 5. november). Husk at følge retningslinjerne for puljerne. Et
arrangement kan kun få støtte fra én af puljerne.
Det blev foreslået at lave én fællespulje (kaldet VMF-puljen), så man som arrangør ikke skal bekymre
sig så meget om hvilken pulje det passer i. Der er enighed om at det lyder som et godt forslag, men
siden det skal besluttes til en generalforsamling, vil det blive taget op til næste GF til oktober.
SUNDrådsrepræsentant
Vi plejer at få en fast bevillig fra SUND på 140.000, men idet der siden sidste år er kommet flere
foreninger blandt puljemodtagerne, er vi gået med til at gå ned til 130.000 kr.
SUND’s studenterpulje har ansøgningsfrist d. 23.3 og studerende opfordres til at søge fra denne pulje.
Husk at der ikke gives støtte til mad, og at der ikke kan søges med tilbagevirkende kraft. Er man i tvivl
om noget i forbindelse med. Ansøgningen kan man kontakte SUND-repræsentant, Camilla Kallehauge
på sund-rep@studmedvet.dk
Studenterpolitisk ordfører
Ny rektor
Henrik C. Wegener er for nyligt blevet ansat som ny rektor. Han er fødevarevidenskabelig kandidat her
fra dette campus. Han har tidligere været prorektor på DTU. Læs mere i KU-avisen
Nyt fra Akademisk råd
De nye repræsentanter er officielt indtrådt nu (bl.a. Camilla Kallehauge, VMF’s SUND-repræsentant)
Nyt fra StudenterRådet
Der har været møder, hvor der blev indsat ny bestyrelse og vedtaget budget, hvor Esben har sørget for
at der når flere penge ud til VMF.
Tidligere har der været 3 puljer på samlet 110.000 kr. vi kunne søge fra. Nu er der 215.000 kr. i én
pulje. VMF opfordrer alle til at søge fra denne pulje.
Det sker gennem:
Srku.dk  for aktive  økonomisk støtte til studenterpolitisk aktivitet
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Nyt om Gimle og Ridehuset
Gimle er stadig lukket for fest, og Ridehuset er ikke klar. I mellemtid er lokalerne A2.84.12/11 åbne til
fest. Her er der desværre kun plads til 100 mennesker (grundet brandtilladelser). Hvis nogen oplever
problemer med booking af disse, skal de skrive til Esben (studpolitik@studmedvet.dk), som vil ”sætte
ild til administrationen”.
Hvordan går det med Ridehuset? Indtil videre har vi opnået at fakultetsdirektøren synes det er en god
ide, og der er taget beslutning om at det skal tømmes. Den faktiske tømning skal snarligt arrangeres.
Der kan muligvis opstå den uheldige situation, at Rørendegård skal opmagasineres i Ridehuset en tid
efter dennes nedlæggelse. Det vil vi naturligvis prøve at undgå. Opdatering på Ridehuset vil komme
løbende.
Nedsættelse af nyt brugerudvalg, v. Esben Ø. Eriksen og Rasmus Christensen (Formand i SUNDrådet)
Rasmus læser medicin og er med i et brugerudvalg der arbejder på at forbedre studiemiljøet på
Panum. Han var med til RSV-mødet for at fortælle om hvad dette brugerudvalg laver og hvad de har
opnået, samt for at opfordre os til at lave et tilsvarende udvalg på Frederiksberg campus.
Grundet vores campus er delt mellem SUND og SCIENCE, skal brugerudvalget bestå af studerende fra
begge fakulteter, og de vil forlange at de to ledelser arbejder sammen.
Der blev spurgt til mødet om der var nogen der havde interesse i at være med i udvalget, og følgende
skrev sig på:
Esben Ø. Eriksen, Lisa Smith, Mette Gerdes, Marie Bedsted, Philip Schultz, Marianne Agerlin, Simon
Smed
Esben sørger for at få kontakt til de andre studier.
WSAVA verdenskongressen, v. Frederik Meyland, DDD
Frederik kom og fortalte om verdenskongressen der kommer til at forløbe til efteråret i år. Se
hjemmesiden www.Wsava2017.com for mere information. DDD og VMF opfordrer på det kraftigste
medlemmer til at deltage!
Kongressen varer 4 dage med oplæg og sociale arrangementer, og koster 260€ for studrende (ved
tilmelding før 30 maj, se hjemmesiden for priser herefter). Der er et stort fagligt program, så uanset
hvilke dele af smådyrspraksissen du finder interessant, vil der være noget spændende for dig.

3. Update fra SUND – 18.30 – 18.45
Da Camilla Kallehauge var syg, supplerede Rasmus Christensen, formand for SUNDrådet, for hende.
Han orienterede om sidste SUNDrådsmøde, jævnfør referatet for SUNDrådsmødet d. 8. marts.

4. Update fra VSN (veterinært Studienævn) - 18.45 – 18.55
På kandidaten skal der være fællesundervisning med medicinerne i One Health. Medicinerne kommer
herned til minimodulet der varer 2½ dag. Det rækker over alle differentieringerne, og vil ikke tage tid
ud fra anden undervisning på kandidaten (dog vil der være mindre fritid).
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Faget retsmedicin har set en hasteændring, idet eksamen fremover vil foregå på Peter Bangs Vej i
stedet for over Absalon. Denne ændring gav initialt nogle problemer, men de er blevet løst.
Fremadrettet vil kurset fortsat forløbe i blok 4, der vil være ordinær eksamen efter blok 4 og
reeksamen i mellemugen efter blok 2.
Ny struktur i de nye institutter. Der er indsat to nye institutråd for de to institutter, men det bliver
drøftet om der fortsat skal være undervisningsudvalg. Det skal præciseres hvad de skal lave, og de
skifter måske navn til evalueringsudvalg i denne proces. Der bliver ikke besluttet noget før til april. De
siddende poster vil formodetlig blive fordelt internt i de nye udvalg.
Der er intet nyt i revisionen af den nye studieordning. Den er måske først færdig i 2020 frem for 2019
som det tidligere blev udmeldt, da man hellere vil udarbejde den ordentligt frem for at haste den
igennem.
Tirsdag d. 28. marts vil der være et møde i studienævnet, hvor den dialogbaserede evaluering skal
drøftes. Her blev der inviteret 2 studerende, der har deltaget i denne evalueringsform til kurserne
”Veterinær etik og videnskabsteori” og ”Almen klinisk teori til store husdyr”. Det blev bestemt til at
være årgangsrepræsentanter fra årgang 2014 og 2016.

5. Fælles spisning – 18.55 – 19.20
6. Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer – 19.20 – 20.00
Undervisningsudvalg
Der er i praksis ingen undervisningsudvalg på dette tidspunkt, så intet at melde.

Institutråd
Der blev sendt besked rundt til alle de gamle repræsentanter og suppleanter, om opbygningen af de
nye institutråd. IKV skal have 2 veterinære repræsentanter og 1 suppleant, mens IVH skal have 1
veterinær repræsentant (samt 1 fra Animal science og 1 fra biologi-bioteknologi) og 2 veterinære
suppleanter.
De tidligere repræsentanter fordelte sig mellem de nye poster.

IKV

Repræsentanter: Tina Angelica Zarebra og Maria Hyttel
Suppleant: Signe Leth
Der har endnu ikke været nogen møder, så intet at melde.

IVH

Repræsentant: Alice Jacobsen
Supleanter: Anja Sloth Ballegård og Benjamin Lambert-Züberlein
Der har endnu ikke været nogen møder, så intet at melde.
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Øvrige udvalg
Ruskoordinatorgruppen, v. Emilie Kirstein
Ruskoordinatorgruppen søger støtte til studiestarts T-shirts (altså til T-shirts til russerne), samt moms
for rusinstruktørenes T-shirts. De søger 17.814 kr i alt. Det de mangler vil de søge hos DDD.
Kassererne har vurderet at de kan få 15.000kr. og har indsat det i likviditetsplanen.
Galla, v. Cecilie Mikkelsen
Galla foreslår at der sælges billetter til ”efterfesten”, så man kan fylde salen lidt mere op når bordene
er blevet flyttet. Udover dette håber arrangørerne at det vil afhjælpe at gæster uden billet kommer ind
af bagdøre. De vil med denne ordning kunne indsætte flere dørmænd, så de bedre kan kontrollere
dørene.
De forstår at galla er en speciel fest, og vil derfor forbeholde sig retten til at afvise folk hvis de ikke
opfylder dresscode, eller ”ikke er egnede”. Dette vil de ekstra dørmænd også stå for at håndhæve.
AFSTEMNING: Ja eller nej til forslaget: Flertal for forslaget.
AFSTEMNING: Før eller efter livemusikken? Flertal for at gæsterne lukkes ind efter livebandet
Nyt fra IVSA, v. Nina Schmidt
Legater
Næste legat IVSA uddeler er Artemis legatet, der gives til en studerende der har hjulpet til at øge
dyrevelfærd på en udlandsrejse. Ansøgningsfrist er 1. maj.
Vi er som medlemmer af VMF også medlem af IVSA Danmark, og dermed også medlem af IVSA global.
Herigennem kan man søge et IVSA scholarship, hvor der gives 1000€. Ansøgningsfristen er 2. april.
Man kan finde det ved at søge på ”IVSA DAD” på facebook.
Events
IVSAs næste event er DogWash, der afholdes d. 6-7. maj. De indsamlede penge skal gå til ”Hundens
bedste ven” under DKK. Se facebookevent på ”IVSA DogWash 2017”.
Hvis du vil hjælpe kan du søge ind i facebookgruppen ”Dogwash vaskegruppen”. De mangler vaskere
(10 personer pr. dag) og nogle kagebagere. Alle er naturligvis også meget velkomne til at komme forbi
med deres hund.
Andre kommende events:
- 66th IVSA congress, Malaysia, 24. juli - 6. august 2017
- 66th symposium, Sydafrika, 29. december 2017 - 7. januar 2018
- 67 IVSA congress, Polen, Sommeren 2018
Og så selvfølgelig WSAVA congress her i København.
Nina er her valgt som koordinator af de frivillige. Der skal bruges 40-60 studerende, både danske og
internationale.
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Hvad får du som frivillig?
Fri adgang til oplæg, frokost, kaffepauser og nogle sociale events. Der er mulighed for at købe billet til
de resterende sociale events. Desuden gives der lidt lommmepenge.
Hvad skal du lave som frivillig?
Det drejer sig typisk om en halv dags arbejde, afhængig af hvor mange det ender med at blive. Det kan
både være under eller før kongressen. Hvis man har mod på det kan man have en international
studerende boende, men det er slet ikke et krav.
Ansøgning skal sendes i april. Der kommer mere info senere. Både på facebook og hjemmesider, samt i
VMFs nydhedsbrev.
Ved spørgsmål, skriv til nina@ivsa.org
Sidst wobble
IVSA Danmark er af IVSA USA blevet udfordret til ”at wobble”. Det er en vandreudfordring, som vil
blive sendt videre til en anden gren af IVSA. Resultatet ses her:
https://www.facebook.com/IVSAdk/videos/1411617478896265/
Line B. udgår fra en række udvalg. Valg af suppleant til Dyrlæge W. Lækholms rejselegat
Lisa Smith melder sig indtil næste generalforsamling

7. Status yngste årgang – 20.00 – 20.15
Der var ingen fremmødte.
Der har været rygter om at de ikke skal til spoteksamen, men det er der intet hold i, da de skal til
spoteksamen til sommer.

8. Up-coming fra øvrige årgangs rep. – 20.15 – 20.30
Årgang ’11: Intet nyt
Årgang ’12: Intet nyt
Årgang ’13: De har delt sig op rotationsansvarlige. Hver rotationsgruppe har sin egen
facebookgruppe og ansvarligmail. De ansvarlige er desuden med i en fællesgruppe sammen
med årgangsrepræsentanterne. Vil du komme i kontakt med de rotationsansvarlige, kan du
derfor skrive til Line eller Mia, som vil sende dig videre.
Maiken er ansvarlig for besætningsrotationen. MKR-eksamen i smådyr var ikke vægtet helt
rimeligt, men alligevel fin procent beståede
Mia er ansvarlig for stordyr. Det går fint. Intet at melde.
Cecilie for akutmedicin. Tekniske problemer med noget gruppefordeling, men det blev løst.
Generelt for årgangen: Der er mange fra denne årgang der har valgt at tage deres rotation på
halv tid, og der har været nogle rygter om at det var fordi de ikke mente de kunne gennemføre
det på normal tid, hvilket skabte panik hos de yngre årgange. Men det er ikke tilfældet, da de
fleste har gjort det af praktiske årsager.
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Årgang ’14: Ro på efter MKR panikken blev løst. Der var mange spørgsmål til Spec pat.
Årgang’ 15: Har siden sidst gennemført immunologi og almen patologi, samt
infektionsmikrobiologi der for første gang var over to blokke. Der er generelt tilfredshed med
den nye form. De har også prøvet nye eksamensform i infektionsmikrobiologi, som mange
synes var hård, men de er glade for en skriftlig eksamen frem for en mundtlig. Der er ro på nu
mens de har farma.
9. Eventuelt – 20.30 – 20.45
Mailadresser på årgangsrepræsentanterne, v. Andreas Hvirgel Moesgaard Jensen
Under kontakt på hjemmesiden står der en årgangsmail til hver årgang under studmedvet.dk
domænet. Der er dog næsten ingen der bruger dem, hvilket der burde rettes op på.
Der vil være årgangsrepræsentantsmøde snarligt, hvor det vil blive taget op, hvorefter det vil blive
meldt ud når det er ændret.
MKR
For noget tid siden havde VMF et opslag på facebook om MKR, og at folk kunne komme med indput til
et kommende møde. Der har sidenhen været et par møder, og de har været meget konstruktive indtil
videre. Der vil komme en opdatering, når der er noget konkret at melde ud. Alle er fortsat velkomne til
at sende indput til Anna på rzm927@alumni.ku.dk.
Farmacafe
Der blev for nyligt afholdt farmacafe, og det var en stor succes der vil blive gentaget.
Kontortid
Til debat: Skal kontortiden mindskes, så den fremover kun bliver hver anden uge? Det er langt fra altid
tiden bliver brugt på noget praktisk, så for at lette kasserernes arbejde en smule, kunne man aholde
kontortiden med længere mellemrum.
Der har den seneste tid ikke været så meget trafik forbi kontoret i åbningstiden, og det skyldes
muligvis at skemaerne er blevet ændret meget de seneste år. Dermed er det både svært for kasserene
at holde kontortiden, men også for medlemmerne at komme forbi i den tidsperiode. En anden grund er
at mange af de spørgsmål, som tidligere blev stillet i kontortiden, nu besvaret over mail.
AFSTEMNING: Kontortid forbliver som den er, eller den bliver 1 gang om måneden: 9 stemmer for at
den bliver som den er 10 stemmer for at det bliver 1 gang om måneden.
Da det var en meget lige afstemning, og da der generelt var stærk uenighed om emnet til mødet, blev
det besluttet at vi ikke kunne bestemme det på dette tidspunkt, så kontortiden forbliver som den er
indtil næste RSV-møde, hvor det vil blive taget op igen.
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