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Protokoll fört vid styrelsemöte för KogVet 

Datum 2018-02-26 

Närvarande: Alexander Melbi, Alexander Löfstrand, Patricia Lindblad, Erik Kindberg, Maja Lindberg, Anton 
Björnqvist, Ebba Fogelberg, Linnea Bergsten, Hampus Arvå, Malin Röhr, Wilhelm Brodin. 

Plats och tid: Wallenberg C-Huset, 10-12 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Mötets ordförande Patricia Lindblad förklarade mötet öppnat. 

§ 1.1 ADJUNGERINGAR 

Alexander Löfstrand, Ebba Fogelberg, Linnea Bergsten 

§ 1.2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 

§ 1.3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE 

Alexander Löfstrand väljs som mötessekreterare 

§ 1.4 VAL AV TVÅ JUSTERARE 

Till att justera protokollet valdes Alexander Melbi och Patricia Lindblad 

§ 2 BORDET RUNT 

§ 2.1 ORDFÖRANDE 

Patricia berättade att hon tagit fram en dagordning inför vårmötet och diskuterat den med 
Alexander Melbi. Utöver det har Patricia haft möte angående sektionens grafiska profil. 

§ 2.2 VICE ORDFÖRANDE 

Alexander Melbi har fixat ny kod till sektionsrummet, numera är koden som fungerade 24/7 den 
kod som endast funkar dagtid. En ny 24/7 kod har tagits fram och vi ska vara sparsamma med 
vilka som får veta den.  

§ 2.3 KASSÖR  

Hampus har sett till så att vi kan använda oss av Cobra till vårmötet, dvs. att vi kan blippa med 
våra LiU-id så att man direkt ser om någon är medlem i Stuff eller inte. 

§ 2.4 UB 

Alice var ej närvarande. 

§ 2.5 AMO 

Maja har varit på AMO-möte och berättar om vad som kommer ske på AMO-veckan. Maja har 
dessutom varit i kontakt med Stuff angående SSG-mötena och det råder fortfarande förvirring 
kring vad som gäller. 

§ 2.6 MAFA 

Erik har haft kontakt med förgående MAFA angående en rollup som togs fram. Denna har nu 
lokaliserats och Erik presenterade den på mötet. Färgen på rollupen var dessvärre fel och såg 
väldigt udda ut. Det är i nuläget oklart vad som gått fel, om vi skickat fel färgkoder eller om 
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företaget gjort fel, och vidare efterforskning behöver göras. Kinder kommer ta kontakt med både 
förra MAFA samt företaget som tog fram rollupen för att ta reda på vad som gått fel, och om 
möjligt reklamera den. 

§ 2.7 MIO 

Anton har beställt fika från Baljan inför vårmötet. 

§ 2.8 INFORMATÖR 

Emma var ej närvarande på mötet. 

§ 2.9 CHEF 

Malin har styrt upp en sittning sen senast. 

§ 2.10 GENERAL 

Wilhelm ska tillsammans med Säden anordna en fadder pub med syfte att få inspiration inför 
nolle-p, samt försöka öka intresset av att vara fadder. 

§ 2.11 SEKRETERARE 

Alexander har utfört rutinjobb 

§ 3 VÅRMÖTET 

§ 3.1 DAGORDNING 

Efter diskussioner beslutade vi att det är bäst om valen till olika poster kommer efter första 
pausen så att folk får höra det viktiga innan de går. Därför kommer dagordningen läggas upp 
som sådant att allt som inte är val kommer att ske innan pausen, efter pausen kommer samtliga 
val ske. Festeriet kommer väljas in först med motiveringen att de som inte kommer in kanske kan 
tänka sig söka till några av de övriga posterna. 

Propositionerna kommer dessutom att presenteras som att de kommer från styrelsen, därför är 
det viktigt att alla läser igenom förslagen och kan stå bakom dem. Vi tänkte dessutom att vi 
kunde rösta igenom dem som ett block då de flesta är språkändringar och ett stycke om vad som 
gäller för vakanta poster. 

§ 3.2 FRÅGOR TILL KANDIDATER 

Valberedningen har dessutom tagit fram en uppsättning frågor som Patricia ska ställa till 
kandidaterna. Detta är lite djupare frågor som kräver mer eftertanke och om Patricia tycker att en 
fråga redan besvarats i kandidatens presentation så behöver den inte ställas för att spara på så 
mycket tid som möjligt och för att det skulle vara många upprepningar.  

§ 3.3 LAPPANSVARIG 

Vid sluten omröstningen används röstlappar, vi diskuterade vem som skulle ta fram dessa lappar i 
de fall sluten omröstning skulle ske. Vi kom även fram till att en stor uppsättning pennor skulle 
behövas och att Erik hade en stor uppsättning pennor hemma vilka han tar med. 

§ 3.4 RÄKNESYSTEM 

Med hjälp av Cobra som Hampus fixat fram kommer det vara lättare att justera röstlängden. 

§ 4 SEKT 

Patricia undrade enbart om det var någon som kunde tänka sig gå på Sektmötet, men det var 
ingen som gjorde det och Patricia skulle själv gå på det. 
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§ 5 ÖVRIGA FRÅGOR 

Maja berättar mer om AMO relaterade händelser. Det skulle vara en debattpanel på LiU den 8:e 
mars med hänseende till den Internationella Kvinnodagen. Maja berättar även att 
trygghetsvandringen som diskuterades förra mötet hade gått bra, och att polisen hade fått lite av 
ett ”wake-up call” över hur osäkra några av studenterna kände sig. Det ska även ske en konferens 
angående hållbar utveckling då LiU är ett av de två universitet i landen som inte klarat en 
granskning som gällde frågan om LiU jobbar tillräckligt för en hållbar utveckling. Mer 
återkoppling om det kommer.  

SSG-mötena kom på tal igen och Linnea berättar att förra styrelsen endast var med på ett sådant 
möte och fick inga fler kallelser, och att det mötet inte var särskilt givande. 

Malin Röhr lyfte en uppmuntran om att sluta hetsa kring AI-kursen på sektionen, för att den inte 
längre är så svår som den en gång var och att folk inte ska behöva oroa sig lika mycket för den. 
Dessutom poängterade Malin att programmet håller på att göras om och kurser revideras, något 
som några redan visste, men att detta påverkar studenterna på programmet då antalet omtenta 
tillfällen minskar, därför bör vi gå ut med tydligare information om detta. 

Vi diskuterade även tvetydigheter i benämningen på kursutvärderare som även refereras till som 
kurvärdererare. Men vi kom fram till att den problematiken kan skjutas upp för att det ändå 
utförs en utredning om huruvida vi bör utföra kursutvärderingar och att systemet antagligen 
kommer att förändras. 

En sista punkt som nämndes var hur vi kan göra årsmöten mer effektiva och kanske ta visdom 
från andra sektioner och digitalisera fler aspekter av dessa. 

§ 6 NÄSTA MÖTE 

Nästa styrelsemöte bestäms efter vårmötet då nya medlemmar i styrelsen valts in. 

§ 7 MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötets ordförande Patricia Lindblad förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

Sekreterare: Alexander Löfstrand   

……………………………   

Justerare: Alexander Melbi  Justerare: Patricia Lindblad 

……………………………   …………………………… 

 

 

 

 

 

 




