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Protokoll fört vid styrelsemöte för KogVet 

Datum 2018-04-03 

Närvarande: Jonas Hilmerson, Jonas Herkevall, Patricia Lindblad, Maja Lindberg, Erik Kindberg, Katarina 
Iversen, Anton Björnqvist, Alexander Löfstrand,  

Sen ankomst: Alexander Melbi, Hampus Arvå, Martin Lind.  

Plats och tid: KY24 8-10:00 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Mötets ordförande Patricia Lindblad förklarade mötet öppnat. 

§ 1.1 ADJUNGERINGAR 

Jonas Herkevall och Katarina Iversen adjungerades 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 Katarina Iversen och Jonas Hilmersson 

§ 2 BORDET RUNT 

§ 2.1 ORDFÖRANDE 

Patricia har inte gjort någon checklist ännu då det varit påsk. Har dock gjort rutinarbete. 

§ 2.2 VICE ORDFÖRANDE 

Har ordnat i styrelsens-drive med hänseende till GDPR och försökt upprätthålla städschemat i 
sektionsrummet. 

§ 2.3 KASSÖR  

Rutinarbete. 

§ 2.4 UB 

Anton har varit på UB-möte och det kommer antagligen vara så att vi inte kommer att göra våra 
egna kursutvärderingar längre, vilket också betyder att en stor del av budgeten försvinner. 

Det verkar som att Matheo ska engagera sig i avtackningen till Justina. Studiestugan har även 
skett sen senast och gått väldigt bra! 

§ 2.5 AMO 

Maja har ännu inte sett över stressenkäten och skulle vilja ha hjälp från styrelsen. Alexander 
Löfstrand erbjuder sig att hjälpa till. 

§ 2.6 MAFA 

Borde kunna hämta nya rolluppen snart och det verkar som att Sigma är intresserade av att 
sponsra sektionsväskorna. 
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§ 2.7 MIO 

Jonas har pratat med förre-detta miljöansvarig Ludde och kommit fram till att man kan strunta i 
halva miljöplanen för det är för många punkter. Ska även försöka bestämma vecka för styrelse-
kickoffen. 

§ 2.8 INFORMATÖR 

Har lagt upp inlägg om att folk gärna får komma på styrelsemöten om så önskas. 

§ 2.9 CHEF 

Ej närvarande. 

§ 2.10 GENERAL 

Ej närvarande. 

§ 2.11 SEKRETERARE 

Rutinarbete. 

§ 2.11 BLIVANDE CHEF 

Katarina håller på att planera Tacosittningen och ordna stass. 

§ 3 ARBETSGRUPPEN 

Arbetsgruppen har tänkt att maila ut eller hålla i en slags omröstning där medlemmarna får välja 
vilket spår som gruppen ska arbeta på och var de ska fördjupa sig. Det handlar främst om 
huruvida vi ska byta till ett Mästeri. Behöver göra detta snart för de har som ambition att revidera 
och skriva nya stadgar. 

§ 4 BALJANS ÅRSMÖTE 

Baljan har årsmöte och vi bör skicka en representant dit. Behöver en representant innan den 18:e 
April, behöver dock ej vara en i styrelsen utan vi kan posta i FB-gruppen för att se om någon är 
intresserad. 

§ 5 SEKT 

Det diskuterades mycket kring saker som kommit upp på sektionsutbildningen, om värdegrunder 
och GDPR, samt utvärdering av sektionsutbildningen som sådan.  

§ 6 GDPR I STADGARNA 

Vi diskuterade huruvida vi kan i stadgarna skriva att sektionsaktivas personuppgifter får lagras. 
Dock så kanske det inte går att skriva ur sig en sådan lag, utan man bör kanske inkorporera detta 
i samtliga gruppkontrakt.  

§ 7 STYRELSETRÖJOR  

Kolla om vi kan skippa några tryck på styrelsetröjorna för att trycka ner priset. 

§ 8 AMO – INFORMATION ANGÅENDE CYKLAR 

Det har satts upp nya cykelställen på Campus med två våningar. Dessa behöver användas för 
annars kommer det inte sättas upp fler. Det har även kommit fram att man ska riva och bygga 
om Corzon i framtiden. Det är även så att vägen genom rydsskogen mellan skålland och flamman 
ska byggas om med hänseende till den trygghetsvandring som ägde rum för ett tag sen. 
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§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR 

Kickoffen ska vara Prison Island i Tornby 25:e April. Vi ska även fråga om huruvida vi kan få 
rabatt emot exponering. 

§ 10 NÄSTA MÖTE 

Måndag 16:e April 15-17 

Katarina kommer ej kunna närvara och skickar därmed en representant. 

§ 11 MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötets ordförande Patricia Lindblad förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

Sekreterare: Alexander Löfstrand   

……………………………   

Justerare: Katarina Iversen  Justerare: Jonas Hilmersson 

……………………………   …………………………… 

 

 

 

 

 

 


