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RSV-møde
RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.
Torsdag – 19/09/19 – kl. 17:15 – A2-70.03

Tilstede:
Referent: Rikke Skovsgaard Nielsen
1. Formalia – 17.15
▪ Godkendelse af dagsorden: Ja
▪ Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde: Ja
2. Sekretariatet informerer – 17.15 – 17.45
Formanden
• EAEVE akkreditering 2020
Der mangler studerende som vil deltage. Der kommer folk udefra i den sidste uge i
marts. Skriv til VMF formanden hvis man er interesseret. Måske der er løn til dem som
hjælper.
•

Tasker
Sekretariatet arbejder på sagen, men det er besværligt at få sponsorater.

•

Kontortider
Der er ændrede kontortider, vær gerne opmærksom på dette og hold øje med facebook.

•

Præsentation af poster til GF
Den 1. Oktober vil VMF stå klar med kaffe i middagspausen og tage en snak med
nysgerrige.
Der bliver præsenteret de forskellige poster i VMF sekretariatet til mødet. Dernæst
præsenteres alle de øvrige poster under VMF. Til GF vil der være udskiftning i poster
under VMF.

Sekretariatet - siden sidst [28/05/19]:
Næstformand
Update fra DDD
3. Update fra SUND – 17.45 – 18.00
▪

Workshop i det psykosociale studiemiljø —> en del af KU’s handleplan. Det var en
brainstorm om hvordan det var at gå på campus.

4. Update fra SVH – 18.00 – 18.10
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▪

Udkast til opbygning af bacheloren fra 2021
Styregruppen har lavet er udkast som er i høring. 3. Workshop blev afholdt den 30.
August. Fagene bliver delt op i “pakker” – dvs. Fagene bliver flyttet rundt og nogle
kommer til at køre over 2 semestre. En af de store ændringer er, at man kan vælge
mellem et lille eller stort bachelorprojekt. Hvis man vælger det mindre, så kan man
vælge et valgfag, men dette skal være på engelsk. Hvert semester skal afsluttes med en
case som tæller ECTS-point. Hvis man har ønsker eller kommentarer er man
velkommen til at skrive en mail til formanden eller studienævnet.

5. Update fra Akademisk Råd – 18.10 – 18.20
▪

Drøftelse af budgetproces
Universitetet som helhed får færre penge fra staten. Det blev diskuteret om man kan
drive universitet som det foregår på nuværende tidspunkt, eller hvordan skal der
spares. Der blev foreslået et mindre optag af dyrlægestuderende for at imødekomme
ønsket om at spare. Det blev også diskuteret hvad man skal lave som universitet og
hvad der ikke er påkrævet.
Det er lige nu uklart med hvad penge der er til rådighed for universitetet. Der bliver
diskuteret om man vil fjerne de ekstra penge som er tildelt studerende med den
kommende finanslov. Der er også andre faktorer som spiller ind, fx KU betaler mange
penge i husleje, fordi bygningerne er lejet af staten.

▪

KUs handleplan
KU har lavet en handleplan som beskriver noget som er udført. De går meget op i
universitets psykosociale studiemiljø på SUND. Dette går det akademiske råd også op i.

6. Fællesspisning – 18.20 – 18.40
7. Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer – 18.40 – 19.10
Undervisningsudvalg
•

IKV
- Uge 1 i 2020 – meget kort uge kun 2 dage, flere fag får en mindre periode – går
bla. Ud over dimissionsdato – skriv til kursusansvarlig hvis du står i dette
tilfælde.
- Ekstra hjælpemidler til studie eks. Handicap, tjek op i god tid, husk at søg
indenfor frist. Det kan tage op til 2 måneder at få en ansøgning behandlet.
- Politiet har kontaktet KU – vil gerne holde oplæg omkring dyreværnssager,
angående indrapportering til dyreværnet. RSV Siger JA tak til oplæg.
- Brug tillidsrepræsentant på klinik hvis der opleves ubehagelige situationer på
rotationer, klinik mv. Pt bliver det ikke brugt. Vær specifik, hvem, hvor, hvad.
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•

IVH
- N/A møde d. 20/9

Event
- Vil gerne budgettere køb i omegnen af 15 T-shirts, et estimat er 2344 kr incl.
Moms. Med logo mv. Gamle T-shirts er slidt og forkerte størrelser. På denne
måde vil T-shirtsene være branding for Event, og tilhører derfor udvalget. RSV
bestemmer at pengene søges hos VMF til GF i stedet for at bruge af Events egne
penge.
IVSA
- Sagen vedr. sagsøgning angående copyrights er afsluttet. Endt i cirka 2000€.
- Exchange med Belgium d. 11-17Nov I belgium i Danmark 10-16 februar
- GF IVSA 9 bestyrelsesmedlemmer, genvalg slås op. Dato kommer senere. Alle
VMF medlemmer kan deltage og melde sig på poster.
- Symposion Morocco, 18-27 Januar, nr 68. Ansøg ved google 68IVSA
8. Input – 19.10 – 19.20
- Input d. 3 oktober, virksomhedsmesse. 10 års jubilæum. Morgenfriske hjælpere
søges mellem kl 7-8, der trakteres med morgenmad og kaffe. Skriv til Signe Leth
på Input@studmedvet.dk eller facebook.
9. Status yngste årgang – 19.20 – 19.30
- Alt er godt – for now.
10. Up-coming fra øvrige årgangsrep. – 19.30 – 19.45
Årgang ’14:
- Ingen ser nogen, Speciale / differentiereing / pause.
- Igangsætning af ansøgning til SUNDpuljen for at gøre opmærksom på ringe
forhold for studerende på smådyrshospitalet. Lokalet som pt stilles til rådighed
bliver der joket fra de ansattes side om at der er rotter mv. Der er i lokalet plads
til 10 personer, dagligt kommer der 50 studerende på hospitalet. Lyset har ikke
virket hele vinteren og lokalet er generelt forfaldent.
3

V E TE RIN Æ RME DI C IN SK FOREN IN G
D YR L ÆG E VE J 9
1 8 7 0 FR E DE RI K S BE RG C
E-MAIL: VMF@STUDMEDVET. DK
WWW . STU DM E DVE T. DK

Årgang ’15:
-

N/A alle er spredt, alt er godt. Mangler bus til Slagteri i Roskilde. Bøvl med bus i Aalborg.

Årgang ’16:
-

Spredt med MKR – alle er tilmeldt. Skabsmangel under hospitalet – problem når der
kommer Anatomi for første år. Kan driftspersonalet klippe skabe op?

-

Skraldespand foran 3-01 oppe er ikke tømt siden studiestart. Kontakt Campus Service.

Årgang 17:
-

Spec. pat er nice. Ernæring er .. ?? Udluftning til høns er på skemaet – måske noget med
EAVEA-akkreditering at gøre? Minimal del af kurset virker som egentlig ”Ernæring”.
Højt fravær til forelæsninger.

Årgang 18:
- Alt er ok.
11. Eventuelt – 19.45 – 20.00
- Husk at bruge fælleskalderen til alle arrangementer således at vi ikke dobbelt
booker.
- Benyt instagram! Skriv til SoMe ansvarlig og få bliv ugens dyrlæge studerende.
- Kontakt andre Campus ansvarlig VMF – rengørings artikler mv. til
thorvaldsensvej – der er mega ulækkert.
- Dyr og dårlig kaffemaskine-maskine i vandrehallen.
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