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Protokoll fört vid styrelsemöte för KogVet 

Datum 2018-03-23 

Närvarande: Wilhelm Brodin, Oskar Johanson, Matilda Stenfeldt, Jonas Hilmerson, Malin Röhr, Patricia 
Lindblad, Maja Lindberg, Erik Kindberg, Katarina Iversen, Anton Björnqvist, Alexander Löfstrand, Alexander 
Melbi, Hampus Arvå.  

Plats och tid: Luftrummet C-Huset, 13-15 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Mötets ordförande Patricia Lindblad förklarade mötet öppnat. 

§ 1.1 ADJUNGERINGAR 

Oskar Johanson, Katarina Iversen och Matilda Stenfeldt adjungeras in med närvaro- och 
yttranderätt. 

§ 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 Erik Kindberg och Maja Lindberg 

§ 2 BORDET RUNT 

§ 2.1 ORDFÖRANDE 

Patricia har inte gjort en årsmötes-checklist än, men hon tror att det snarare blir lite av en 
Ordförande-checklist där man smyger in saker som är aktuella för årsmöten. 

§ 2.2 VICE ORDFÖRANDE 

Det rullar på med examensittningen. Har skannat in hyreskontraktet för sektionsrummet. 

§ 2.3 KASSÖR  

Har kollat hollandsresor priser. 

§ 2.4 UB 

Har haft överlämning med Alice och håller på att anordna studiestuga.  

§ 2.5 AMO 

Maja har sett över mysevent på Elsas hus och det verkar vara väldigt görbart, dock kan vi endast 
ha det på en måndag eller fredag. Har dessutom sett över stressenkäten och tagit bort generella 
punkter 

§ 2.6 MAFA 

Gamla rolluppen ska skickas iväg och den nya är beställd. Vi får betala mellanskillnaden på några 
hundra. 
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§ 2.7 MIO 

Slangen väntar på svar från miljöansvarig för LiU angående återvinningscentraler. Ska dessutom 
bestämma idag när mys/miljöeventet skall vara. 

§ 2.8 INFORMATÖR 

Martin har haft överlämning med Emma och Anton. Har lagt upp bilden vi tog på vårmötet och 
har markandsfört kårvalet. 

§ 2.9 CHEF 

Rutinarbete. 

§ 2.10 GENERAL 

Planerar utskifte för fadderiet och håller på att planera upp nolle-p.  

§ 2.11 SEKRETERARE 

Alexander har utfört rutinarbete. 

§ 2.11 BLIVANDE CHEF 

Katarina har fixat stass och planerar Tacosittningen. 

 

§ 3 NYCKELKVITTENSER 

Har blivit ordnade.  

§ 4 GRUPPKONTRAKT 

Lästes igenom och signerades på plats. 

§ 5 SEKTIONSUTBILDNINGEN 

§ 5.1 #METOO 

Vi behöver ta fram en åtgärdsplan för vad man ska göra ifall man känner sig trakasserad inom 
sektionen. Anton ska se till att boka workshop där vi tar fram en sådan här åtgärdsplan. 

§ 5.2 STRESS OCH HÅLLBART ENGAGEMANG 

Det som sades på sektionsutbildningen som vi vill ta med oss är att det är viktigt med fungerande 
gruppdynamik. Vi ska därför i styrelsen prata öppet om våra förväntningar på andra men också 
på sig själv. Ska också försöka skapa en hållbar och öppen atmosfär där alla kan be om hjälp om 
så behövs. 

§ 5.3 MARKNADSFÖRING 

Några funderingar kring detta som vi tog med från sektionsutbildningen var att man kanske inte 
ska dela ut flyers som reklam till fester utan t.ex. shotglas eller dylikt. Användbara saker. Vi ska 
dessutom kunna få en universell färgkodning, Pantone, nästa gång vi skickat in för tryck. 

§ 5.4 NÄRINGSLIV 

När det kommer till näringsliv fick vi namn på några företag som vi borde kontakta för vidare 
marknadsföring. Vi kan även få hjälp från ett av LiUs bolag, Unitalent. Att nå ut till näringslivet 
är väldigt viktigt för KogVet då vi är tämligen okända och därför tyckte vi att vi kanske borde 
engagera oss mer på den fronten. Det vore t.ex. väldigt intressant och roligt om vi kunde ha en 
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lunchföreläsning på vårt program! Vi kom fram till att Alex och Malin skulle försöka lägga lite tid 
på att hjälpa till med frågor som rör näringslivet. 

§ 5.5 HÄLSA OCH VÄLMÅENDE 

Det viktigaste som togs med från denna workshop var att man ska ha tydliga roller i gruppen och 
att det är viktigt att kunna prata med alla och inte undertrycka vissa känslor. 

§ 5.6 GDPR 

Vi har bokat ett workshopstillfälle för att jobba med att städa och rensa dokument och 
filhanteringen på sektionen. 

§ 6 STYRELSETRÖJOR 

Samtliga styrelsemedlemmar skall fylla i ett dokument för önskad tröja. Verkar som att vi inte får 
någon sponsring för dessa och att det borde landa runt 5-600kr. Vi har dock satt gräns på 500kr. 
Får se vad som händer. 

§ 7 STYRELSENS FÖRMIDDAG 

Vi ska planera styrelsensförmiddag, vi diskuterade huruvida vi vill fortsätta per tradition eller göra 
det annorlunda. Vi lägger dock detta på is tillsvidare och tar tag i det närmare nolle-p. 

 

§ 8 ÖVRIGA FRÅGOR 

Diploma of ReCognition kommer att delas ut på kvit-sittningen som kommer att ske även om 
det inte blir något KVIT. 

AMO-veckan kommer att ske vecka 15. Det kommer komma ut massor av information om detta, 
men Martin och Erik ska se till att det marknadsförs från sektionens sida.  

Malin sa att ingen verkade vilja hjälpa till med Justinas avtackning även om Anton ska kolla med 
mastern. Melbi påpekade även att han har mycket småsaker som han är ansvarig för och kan inte 
hjälpa övriga styrelsemedlemmar, vore kanske en idé att lyfta till arbetsgruppen. T.ex. inte bara 
placera Vice på att planera examenssittningen, utan kanske försöka ta fram en grupp. 

Styrelsekickoffen pratade Jonas om och presenterade ett antal förslag, men vi kom också fram 
med några som vi kommer att rösta igenom för att sedan hitta tillfälle för att genomföra. 

§ 9 NÄSTA MÖTE 

Nästa möte sker Vecka 14, tisdag 3/4 8:00-10:00. 

§ 10 MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötets ordförande Patricia Lindblad förklarade mötet avslutat. 
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Vid protokollet 

Sekreterare: Alexander Löfstrand   

……………………………   

Justerare: Erik Kindberg  Justerare: Maja Lindberg 

……………………………   …………………………… 

 

 

 

 

 

 




