
A.L …… A.B …… 

J.H …… 

Protokoll fört vid medlemsmöte för KogVet 

Datum 2018-05-15 

Närvarande: Se tillhörande närvarolista  

Plats och tid: Key 1, 17:00-20:00 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Sektionens ordförande Patricia Lindblad förklarade mötet öppnat. 

§ 2 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE 

Patricia Lindblad väljs till mötesordförande. Beslutet bifalles genom acklamation. 

§ 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE 

Alexander Löfstrand väljs som mötessekreterare. Beslutet bifalles genom acklamation. 

§ 4 VAL AV TVÅ JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE 

Jonas Hilmersson och Anton Björnqvist väljs av mötet till justerare tillika rösträknare. Beslutet 
bifalles genom acklamation. 

§ 5 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN 

Dagordningen godkänns. Beslutet bifalles genom acklamation. 

§ 6 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 

Röstlängden fastställs till 36 personer. Röstlängden bifalles genom acklamation och mötet är 
beslutenligt. 

§ 7 ADJUNGERINGAR 

Inga adjungeringar behövdes för detta medlemsmöte. 

§ 8 MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 

Medlemmarna finner mötet stadgeenligt utlyst. Beslutet bifalles genom acklamation. 

§ 9 MOTIONER OCH PROPOSITIONER 

Mötesordförande presenterar generella regler för hur mötet kommer att gå till, och upplyser 
medlemmar om hur man ska gå till väga för att få sin röst hörd och vad som gäller vid beslut. 

Två stora punkter diskuteras på mötet. Arbetsgruppensförslag på sektionsombyggnad samt en 
proposition för ett STIM-avtal för hela sektionen. 

§ 9.1 STIM-AVTAL 

Ett förslag presenterades från det nya festeriet att införskaffa ett sektionstäckande STIM-avtal. 
Motiveringen för detta var att underlätta för samtliga utskott likaså styrelsen att slippa teckna 
avtal inför varje tillställning som kräver att man tecknar ett STIM-avtal. Vilka prisnivåer detta 
handlar om var ännu oklart. Mötet verkade vara positivt inställda till en sådan lösning, mer 
information eftersöktes dock innan något konkret beslut kunde antas. 

 

Det beslutades att den som lade fram motionen skulle undersöka priser och i större utsträckning 
vad detta skulle innebära för sektionen, denne skulle sedan presentera detta för styrelsen som får 
fatta ett beslut i frågan. Beslutet bifalles genom acklamation.  
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§ 9.2 FÖRSLAG ATT ÖVERGÅ TILL MÄSTERI. 

Arbetsgruppen som haft i uppgift att undersöka möjligheten att övergå till ett mästeri presenterar 
sitt förslag. Förslaget medför stadgeändringar, en förändring i styrelseposter och förslag att 
övergå till ett mästeri.  

Stadgeändringarna inkluderar framförallt justeringar som ligger grund för förändrade 
styrelseposter och ett mästeri. Förutom det skulle verksamhetsåret ändras från vår à vår, till höst 
à höst. Denna förändring i verksamhetsår skulle medföra att vi synkar sektionen så alla har 
samma verksamhetsår, dessutom synkar vi med merparten av andra sektioner på LiU. 

De nya styrelseposterna presenterades. Anledningen till dessa förslag är att göra styrelsen mindre, 
men även att ge en jämnare arbetsbörda. Vissa poster kommer att slås ihop och nya tillkomma. 
Utrikesansvarig och Alumniansvarig föreslås dessutom att slås ihop med motiveringen att de 
håller i ett evenemang på hösten respektive våren och därmed likväl kan vara en post som 
arrangerar två evenemang.  

Det som diskuterades mest var huruvida sektionen bör övergå till ett mästeri samt de poster som 
ett framtida mästeri skulle inneha. En sak mötet kom fram till och som belystes var att exakt vilka 
poster som mästeriet skulle inneha inte kommer att beslutas nu utan det kan ändras vid ett senare 
tillfälle, detta gäller samtliga poster förutom General, Chef och Kassör. Exakt vilka 
arbetsuppgifter som bör hamna på vilka poster diskuterades och arbetsgruppen uppmanade 
medlemmarna att svara på den enkät som skickats ut så att arbetsgruppen kan revidera sitt förslag 
angående posterna. 

Att rösta igenom stadgeändringar innan sommaren på icke-ordinära medlemsmöten, vilket är 
planen, skulle medföra stadgebrott. Detta skulle vara okej ifall det är vad medlemmarna vill. 
Anledningen till att detta föreslås är för att inte förvirra de nya studenterna. 

Exakt när vi skulle rösta in ett mästeri på höstmötet diskuterades också. Det vill säga när vi borde 
lägga höstmötet för att se till att vi får tillräckligt många poster tillsatta. En lång diskussion följde 
där fördelar och nackdelar presenterades för att lägga mötet tidigare respektive senare på året för 
att fånga upp så många intresserade som möjligt. Denna diskussion kom mötet fram till kunde 
bordläggas och kan snarare diskuteras mellan styrelsen och dess utskott, festeri och fadderi. 

Mötet gick till beslut och genom sluten omröstning antogs förslaget från arbetsgruppen med 
justeringen att perioden för höstmötet är oktober à januari samt att vi har en övergångsperiod 
vilket innebär att nästa verksamhetsår blir ett halvår för att göra omställningen.  

Det ska noteras att efter räknandet av röster uppgick antalet röster till 39 medan röstlängden 
endast var 36. Men eftersom detta inte skulle ha haft någon inverkan på beslutet så godkände 
medlemmarna beslutet genom acklamation. Mötet gjorde det tydligt att detta beslut måste gå 
igenom igen på nästa möte samt att arbetsgruppen tar med sig visdom och kloka tankar från detta 
möte som de kommer att se över. 

 

§ 10 ÖVRIGA FRÅGOR 

Punkten lämnas obehandlad. 

 

§ 11 MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötesordförande Patricia Lindblad förklarade mötet avslutat. 
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Vid protokollet 

Sekreterare: Alexander Löfstrand   

……………………………   

Justerare: Jonas Hilmersson  Justerare: Anton Björnqvist 

……………………………   …………………………… 

 

 

 

 

 

 


