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Protokoll fört vid styrelsemöte för KogVet 

Datum 2018-02-05 

Närvarande: Erik Kindberg, Maja Lindberg, Patricia Lindblad, Alexander Melbi, Alexander Löfstrand, Wilhelm 
Brodin, Hampus Arvå, Anton Björnqvist, Malin Röhr (Sen ankomst) 

Plats och tid:  

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Mötets ordförande Patricia Lindblad förklarade mötet öppnat. 

§ 1.1 ADJUNGERINGAR 

Alexander Löfstrand adjungerades in.  

§ 1.2 VAL AV TVÅ JUSTERARE 

Till att justera protokollet valdes Erik Kindberg och Maja Lindberg.  

§ 1.3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE 

Alexander Löfstrand valdes som mötessekreterare. 

§ 1.4 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 

§ 1.5 GENOMGÅNG AV TIDIGARE MÖTESPROTOKOLL 

Varje styrelseledamot ger återkoppling på vad denna skulle gjort sedan senaste mötet.  

§ 2 BORDET RUNT 

§ 2.1 ORDFÖRANDE 

Patricia skulle sätta ihop en arbetsgrupp, och har mailat ut information om denna och fått tillbaka 
intresseanmälningar. En doodle har satts upp, men endast tre av de fem som visade intresse för 
att vara med i arbetsgruppen svarade. Ett förslag togs fram där man ska ha ett möte med de som 
var intresserade att vara med i arbetsgruppen varpå man ger dem en deadline. Skulle 
arbetsgruppen missa deadline kan styrelsen ta över jobbet. 

Arkivet står hemma hos Patricia och det diskuterades huruvida detta kan placeras i 
sektionsrummet när den nya bokhyllan konstruerats, alternativt övergå till ett digital arkiv. 

Förrådet skulle skrivas över till Patricias namn, dock saknas underskrifter på årsprotokollet vilket 
gör det ogiltigt.  

§ 2.2 VICE ORDFÖRANDE 

Alexander M har städat i sektionsrummet och i utförandet upptäckt att det finns ytterligare 
projekt och städning som bör utföras. Alexander M har ännu inte bokat någon dag för att 
konstruera bokhyllan tillsammans med PULS. 

§ 2.3 KASSÖR  

Hampus skulle ha tagit fram en kostnad för hollandresan och sett till att de gamla kassörerna inte 
hade åtkomst till kontot. Men vi har ej tillgång till pengarna på banken till dess att årsprotokollet 
har fått alla signaturer. Det finns 7.5 tusen kronor budgeterat för hollandresan och Hampus får i 
uppdrag att införskaffa den saknade signaturen på årsprotokollet.  



A.L …… M.L …… 

E.K …… 

§ 2.4 UB 

Alice var ej närvarande på mötet. 

§ 2.5 AMO 

Malin har haft kontakt med Gunilla på Campushallen för att återupprätta ett samarbete, de har 
bestämt att de ska träffas, när detta sker är dock ännu inte bestämt. Det kommer att vara ett 
inledande möte där man kan diskutera ett samarbete och vad parterna kan bidra med.  

Det är många frågetecken kring SSG-möten eftersom vi inte har fått någon kallelse. Dessutom är 
det oklart vad skillnaden är mellan studentrepresentanter och klassrepresentanter och vilka det då 
är som ska närvara på detta SSG-möte. 

Maja har dessutom varit i kontakt med World values initiative som kan tänka sig hålla 
kvällsföreläsningar och workshops som handlar om stresshantering gratis. Utöver detta kommer 
en AMO-vecka att ske i närmaste framtiden där det kommer vara en del lunchföreläsningar och 
exempelvis yoga.  

§ 2.6 MAFA 

Erik har ännu ej diskuterat stödmedlemskap med Hampus. Erik har haft korrespondens med 
Arvola med hänseende till KVIT-sittningen som kan komma att anordnas i samband med 
SweCog-konferansen. Utöver detta har Gustav Karlsson inte fått någon överlämning ännu. 
MAFA-utskottet ska ha möten månadsvis.  

§ 2.7 MIO 

Anton väntar med att planera kickoff tills efter vårmötet. Några idéer var dock att göra något mer 
aktivt som Laserdome. Möjligen skulle aktiviteterna blandas så man gör något aktivt ena halvan 
av dagen och har en mer mysig stämning på kvällen. 

§ 2.8 INFORMATÖR 

Emma var ej närvarande på mötet. 

§ 2.9 CHEF 

Malin var ej närvarande ännu. 

§ 2.10 GENERAL 

Wilhelm har ej hunnit kolla förråd eller sektionsrummet. 

§ 2.11 SEKRETERARE 

Alexander var en närvarande på förra mötet. 

§ 3 GRUPPKONTRAKT 

Alla närvarande har skrivit på gruppkontrakt, resterande får skriva på kontraktet vid lämpligt 
tillfälle. 

§ 4 SU ELLER AMO-PROJEKT? 

Sektionsombyggande med SU-projekt och AMO-projekt med hänseende till de höga 
stressnivåerna på programmet. Frågan som ställdes var om vi skulle välja att utföra ett av 
projekten eller om vi kan utföra båda. AMO-projektet skulle innebära att ta fram ett system för 
att undersöka hur studenterna mår som komplement till studentundersökningen, men som sker 
en gång per år på KogVet. Diskussionen bottnar i att alla inte kan arbeta på samma projekt ändå, 
och därmed kan vi dela upp styrelsen på ett lämpligt sätt för att slutföra båda projekten, fokus 
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kommer dock vara på SU-projektet till att börja med. Maja kommer dock att fokusera på AMO-
projektet. 

§ 5 VÅRMÖTET 

§ 5.1 DAG OCH TID + LOKAL 

Måste hitta en bra dag och datum för mötet, Anton kommer att se till att spika ett datum, 
preliminärt är det 5:e mars. 

§ 5.2 STADGEÄNDRINGAR 

Vi diskuterade om det var värt att driva igenom en massa ändringar i stadgarna då det skulle ta 
upp en massa tid. Det är mycket små grejer som skulle behöva läggas till och tas bort, men vi 
kom i mötet fram till att det måste ske någon gång så därför kan det lika gärna ske nu. Alla 
uppmanas att läsa igenom stadgarna och notera om de finner några brister eller något som 
behöver läggas till. 

§ 5.3 ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE 

STUFF bidrar med sekreterare och ordförande, de behöver dock ha ett datum snarast. 

§ 5.4 FIKA 

Vi diskuterade om vi skulle äta pizza eller möjligen pastasallad eller nudlar. Men vi kom fram till 
att ingen blir mätt på pastasallad eller nudlar och därför skulle folk vara tvungna att ta med egen 
mat ändå, därför nöjer vi oss med fika och Hampus och Anton kommer därför beställa fika från 
Baljan. 

§ 6 SPEX 

Spex kan erbjuda rabatt för kogvetare om vi går som grupp med fler än 10 personer. Emma 
kommer att skicka ut mail med intresseanmälan för att sedan bestämma en dag. 

§ 7 MENTORSPROGRAM 

Arvola nämnde något om mentorsprogram i förbifarten, detta var ett koncept de hade för några 
år sedan som handlade om att tillåta ettorna att träffa sina faddrar även efter nolle-p. Förslaget är 
att man träffar sin nolle-grupp och fadrar några gånger på hösten och förslagsvis äter middag där 
man kan få prata ut om programmet, ställa frågor och göra så att nolle-p inte tar slut lika fort. 

§ 8 AMORÅD 

Amo-vecka v.15, 9:e-14:e april. Kommer att vara en del aktiviteter som yoga, föreläsningar och 
sittning. Temat kretsar kring stresshantering och evenemanget är sponsrat av Stuff och Lintek.  

§ 9 TRYGGHETSVANDRING 6/2 

Vandring som kommunen anordnar. Polis och kommunrepresentanter tillsamans med kårerna 
och studenter, går omkring i studentområden och så får studenter peka ut jobba områden och 
saker de är obekväma med. Emma skickar möjligen ut information om detta. 
 

§ 10 STYRELSETRÖJOR 

Väntar tills efter vårmötet med att beställa styrelsetröjor eftersom vi kan komma att rösta in nya 
styrelseledamöter. Vi diskuterade huruvida det faktiskt behövde vara tröjor och detaljdiskutioner 
bordlades till efter vårmötet.  
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§ 11 FORMULA STUDENT 

Erik fick mail från formula student om att annonsera för deras styrelseval. I utbyte skulle vi 
möjligen kunna få marknadsföring till CK i höst eller annan likvärdig marknadsföring. Finns 
utrymme för diskussion! 
 

§ 12 BOKA LOKAL TILL VALBEREDNINGEN FÖR INTERVJUER 

Intervjulokal behövs, det är dock trassel med att göra långa bokningar, men det löser vi i värsta 
fall med kombinerade bokningar. 

§ 13 SEKTIONSUTBILDNING 15/3 

Sektionsutbildningen för styrelsen som sitter kvar efter vårmötet, kommer att ta upp större delen 
av dagen och det kommer att serveras mat. 
 

§ 14 UTBYTE MED UMEÅ OCH GÖTEBORG 

Vi diskuterade om man kunde etablera någon tradition mellan festerierna, främst talade vi om 
göteborg, innan det att vi involverade medlemmarna i aktiviteter.  

§ 15 ENHETLIG VISUELL IMAGE 

Det finns en äldre grafisk profil som Erik kommer försöka att hitta, han kommer även bjuda in 
utskottet och Patricia för diskutera och arbeta fram en ny grafisk profil. 
 

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR 

§ 9.1 MENTORSKAP 

Patricia diskuterade med Arvola huruvida man skulle kunna ha ett mentorprogram inom 
sektionen, där man har en mentor från en årskurs över man träffar ibland. Man skulle t.ex. kunna 
anmäla sig i slutet av nolle-p om man vill vara med på ett sådant projekt. 

§ 9.1 REVISORER 

Börsgruppen	delar	inte	ut	revisorer,	verkar	vara	någon	felinformation	som	delats	ut.	Vi	saknar	
fortfarande	revisor.	Finns	någon	annan	förening	som	gör	detta	diskuterade	vi,	men	kom	inte	
fram	till	något	konkret	i	frågan. 

 

§ 10 NÄSTA MÖTE 

Nästa styrelsemöte är 16/2 10-12:00 

§ 11 BORDET RUNT 

§ 16.1 ORDFÖRANDE 

Patricia ska maila folk. 
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§ 16.2 VICE ORDFÖRANDE 

Alexander M ska spika datum för bokhyllebyggande. Diskuterade även om man möjligen kan 
dela på kassaskåpet då det för det mesta var tomt, samt att vi bör byta kod på sektionsrummet. 
Ska även se över information om städregler och ordningsregler gällande sektionsrummet. 

§ 16.3 KASSÖR  

Hampus ska beställa fika, samt införskaffa signatur för årsmötesprotokollet från Ebba. 

§ 16.4 UB 

Alice var ej närvarande. 

§ 16.5 AMO 

Maja ska maila folk, mer specifikt kring samarbetet med Campushallen samt SSG-mötena. 

§ 16.6 MAFA 

Erik ska kolla upp medlemskap samt sätta upp ett möte med utskottet. 

§ 16.7 MIO 

Anton ska fixa tid för vårmötet, börja ta fram förslag till kickoff samt införskaffa fika till 
vårmötet tillsammans med Hampus. 

§ 16.8 CHEF 

Malin ska diskutera möjligheterna med annonsering av CK med Formula student. Ska skriva 
testamente och lyfte att det vore bra att ha tillgång till förra årets SU-projekt som var en 
testamentesmall. Ska diskutera hur man kan ha ett inkluderande miljö på fester och har haft 
utvärderingsmöte med Psyko. 

§ 16.9 GENERAL 

Wilhelm ska lyfta frågan om mentormiddagar efter nolle-p samt utforska möjligheterna med ett 
samarbete med Umeå och Göteborg. 

§ 16.10 INFORMATÖR 

Emma var ej närvarande. 

§ 16.11 SEKRETERARE 

Renskriva sina första mötesanteckningar. 

§ 16 MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötets ordförande Patricia Lindblad förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

Sekreterare: Alexander Löfstrand  

……………………………  

Justerare: Erik Kindberg  Justerare: Maja Lindberg 

……………………………   …………………………… 


