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Protokoll fört vid styrelsemöte för KogVet 

Datum 2018-01-23 

Närvarande: Tore Haglund, Matilda Stenfelt, Isabella Ågren, Ebba Fogelberg, Malin Eklund, Anton Björnqvist, 

Alice Rosberg, Patricia Lindblad, Alexander Melbi, Malin Röhr, Maja Lindberg, Wilhelm Brodin, Hampus Arvå, 

Jonas Herkevall, Emma Jonsson. 

Plats och tid: S11 15:00-17:00 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Mötets ordförande Patricia Lindblad förklarade mötet öppnat. 

§ 1.1 ADJUNGERINGAR 

Tore Haglund, Matilda Stenfelt, Ebba Fogelberg, Isabella Ågren, Malin Eklund 

§ 1.2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 

§ 1.3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE 

Malin Eklund väljs till mötessekreterare. 

§ 1.4 VAL AV TVÅ JUSTERARE 

Till att justera protokollet valdes Hampus Arvå och Malin Röhr.  

§ 2 BORDET RUNT 

§ 2.1 ORDFÖRANDE 

Patricia har sedan senaste mötet mailat stadgetolkare om situationen rörande Hampus Arvå. Har 
även mailat börsgruppen angående revisorer utan något svar. Det har även sats ihop en 
arbetsgrupp som nu uppgår 5 personer för SU-projektet. Utöver det, rutinarbete. 

§ 2.2 VICE ORDFÖRANDE 

Alex har börjat se över en kickoff för styrelsen. Har kontaktat koggidoren samt styrt upp 
städningschema för sektionsrummet. 

§ 2.3 KASSÖR  

Hampus har ej kollat över stödmedlemskap med Erik ännu, och håller på att fixa papper med 
Nordea. 

§ 2.4 UB 

Alice har skickat ut inbjudan till studiestuga och varit i kontakt med programrådet. 

§ 2.5 AMO 

Maja har ännu inte kollat över vad hon vill göra med sin post. Sett över post och börjat traggla 
med SSG-möten. 

§ 2.6 MAFA 

Var ej närvarande. 
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§ 2.7 MIO 

Anton ska ta över jobbet med att planera en kickoff. 

§ 2.8 INFORMATÖR 

Har uppdaterat info på hemsidan och FB men ännu inte styrt ihop en webbgrupp. 

§ 2.9 CHEF 

Har styrt upp en sittning sen senast, har även pratat med medlemmar i börsgruppen angående 
revisorer. 

§ 2.10 GENERAL 

Wilhelm har försökt få upp intresset för att söka vakanta poster till fadderiet. Har även försökt få 
tillgång till förrådet. 

§ 2.11 SEKRETERARE 

Jonas har ej renskrivit mötesprotokollet. Rutinarbete. 

§ 3 VAL AV FADDERIKASSÖR 

Matilda kandiderar till posten. Berättar att hon har hanterat en del ekonomi förut. Blir vald till 
Kassör i Fadderiet. 

§ 4 VAL AV FADDERIET PR/SPONS 

Isabella kandiderar till posten, söker dock enbart PR-delen av posten. Det diskuteras om posten 
ska byta namn till endast PR eller dylikt. Isabella blir vald till PR/Spons till dess att vårmötet sker, 
då får folk chansen att ställa upp som motkandidat. 

§ 5 VAL AV LEDAMOT FÖR VALBEREDNINGEN 

Tore kandiderar. Har varit sektionskativ väldigt mycket tidigare. Tore väljs in. 

§ 6 HOLLANDRESAN 

Oklart hur mycket pengar som finns för att anordna detta. Lär vara en gemensam resa dit, men 
att hemresan sker på eget bevåg så man kan åka hem tidigare eller senare om man vill. Kommer 
att maila ut information, men först kommer intresseanmälan. 

§ 7 VALBEREDNINGENS INTERNA STRUKTUR 

Får valberedningsmedlemmar söka fadderi/festeri var en fråga som uppkom under mötet. Verkar 
inte som det, men vi kanske kan ändra i stadgarna för att ordna det. Det verkar som att de endast 
får tillträda vakantsatta poster. 

§ 8 VALBEREDNINGENS ARBETE 

Ska ta hjälp av styrelsen för att boka salar i förväg för intervjuer. Det disktuerades även om hur 
ersättningen går till för utskrivet papper, men det fixar kassören. Man kommer fortfarande få 
fylla i formulär när man sökt en post och gå på intervju, något som Ebba kommer att träna på att 
göra. 
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§ 9 GRUPPKONTRAKT 

Patricia och Alexander har tagit fram ett gruppkontrakt som alla bör se över och som finns att 
tillgå i styrelsen gemensamma drive. Om inte annat bör alla kunna få tillgång till driven genom en 
länk på facebook. Kontraktet justerades efter det att samtliga läst igenom det. Kontraktet är redo 
att skrivas på under nästa styrelsemöte och gäller fram till vårmötet. 

 

§ 10 NYA POSTER I FESTERIET 

Malin Röhr presenterar ändringar på strukturen i posterna inom festeriet som behöver godkännas 
av styrelsen. Följande ändringar föreslogs och gick igenom: Mat och Sittning slås ihop till en och 
PR blir en egen post. 

§ 11 ARKIVET OCH MAPPAR HOS LINNEA 

Linnea har några mappar i sitt privata förråd och Hanna har arkivet hemma hos sig. Det 
bestämdes att Malin E och Patricia åker och hämtar dessa. Förvaring löses senare, och det 
diskuterades huruvida det skulle vara i sektionsrummet. 

§ 12 SEKTIONSFÖRRÅDET 

Står i Linneas namn och för att ändra det till Patricias namn behöver de tillgå 
årsmötesprotokollet. Patricia ska kontakta Hanna för detta. 

§ 13 ÄGARE TILL FADDERIETS HEMSIDA 

Står på Camilla just nu, bättre om sektionen äger domänen. Det är dock väldigt oklart vem som 
faktiskt betalar för att hosta sidan. Informatör ska se över detta. 

§ 14 KVIT SOM SWECOG 

Kinder är sjuk men skickade ett dokument inför mötet. Verkar som att det ska anordnas en 
sittning utan övrigt arrangemang. 

§ 15 UTBILDNINGSUTSKOTT 

Alice hade precis möte. Gick bra, tog upp bland annat om psykisk ohälsa som AMO snackade 
om tidigare. Kom med förslag och idéer. Maja och Alice träffade studievägledare. Föregångare 
har dragit igång projekt för att förbättra psykisk ohälsa. Hög stress på programmet och få på 
studenthälsan. Ska göra en utvärdering över programmets hälsa innan Maja avgår som AMO. Ska 
i allmänhet marknadsföra studenthälsan så att stressade människor vet var de kan vända sig. 

§ 16 PULS 

Melbi och Patrica har haft möte med PULS angående byggandet av en bokhylla. Försöka starta 
en ny relation med PULS. Melbi kommer även att städa sektionsrummet nu i veckan. 

§ 17 REVISORER 

Börsgruppen har ej svarat, Malin ska se till att höra sig av med dem alternativt med Nina E. 

§ 18 STYRELSETRÖJOR 

Avvaktar tills efter vårmötet. 
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§ 19 ARBETSGRUPP FÖR ATT GRANSKA SEKTIONEN 

Fem personer som är intresserade för detta SU-projekt. Potentiellt sett göra en 
sektionsombyggnad där vi t.ex. konverterar till ett mästeri. 

 

§ 20 BONSAI-APP 

Det är ett digitalt biljettsystem. Men vi kommer antagligen att tacka nej till detta. 

§ 21 ALLA DATUM I JUNI 

Någon ville ha alla datum i juni för kogvetare inför en möhippa. Emma fixar. 

 

§ 22 SEKT 

Melbi och Patricia har varit på SEKT-möte. Ska sprida information om kårvalet inom sektionen. 
SSG-möten som AMO ska bli kallad till regelbundet, men ingen vet riktigt hur det fungerar för vi 
har inte fått någon kallelse. Maja ska se över detta. Patricia kommer få tillgång till en 
terminsrapport där vi ser hur mycket pengar vi får av STUFF. Sektionsutbildning kommer i 
början av mars, men Patricia kommer be dem flytta det till mitten av mars för att det inte ska 
krocka med vårmötet. 

 

§ 23 KICKOFF 

Melbi skickar över bollen till Anton angående att anordna en kickoff för styrelsen. 

§ 24 ÖVRIGA FRÅGOR 

Maja ska försöka få AMO-rådet att fokusera på stresshantering och psykisk ohälsa då det är detta 
som vi behöver på vårat program. 

World Values Inititative tog kontakt med oss och erbjuder workshops och föreläsningar. Maja 
följa upp på detta. 

Malin R poängterar att vi må ha hög psykisk ohälsa på pappret men det kan finnas många 
aspekter till varför det är så högt. 

Emma berättar att vi blivit ombedda att vara medvärd på en sittning i Umeå på deras 
kognitionsvetenskapliga program. 

Malin har haft kontakt med Kog6 i Göteborg och kanske kan utveckla någon slags relation där. 

Erik har satt ihop sitt MAFA-utskott ska samordna möten mer PR/Spons ansvariga inom 
sektionen. Se om det är till någon hjälp. Kommer komma ut enkät om sektionsväska. 

§ 25 NÄSTA MÖTE 

Nästa styrelsemöte är 15:15 måndag 5/2. 

§ 16 MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötets ordförande Patricia Lindblad förklarade mötet avslutat. 
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Vid protokollet 

Sekreterare: Malin Eklund   

……………………………   

Justerare: Malin Röhr  Justerare: Hampus Arvå 

……………………………   …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 




