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Protokoll fört vid styrelsemöte för KogVet 

Datum 2018-04-16 

Närvarande: Alexander Löfstrand, Alexander Melbi, Patricia Lindblad, Hampus Arvå, Anton Björnqvist, Martin 
Lind, Erik Kindberg, Maja Lindberg, Wilhelm Brodin, Jonas Hilmersson, Markus Waerner, Linnea Bergsten, 
Alma Savander, Malin Röhr.  

Plats och tid: P42 C-huset, 15:00-17:00 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Mötets ordförande Patricia Lindblad förklarade mötet öppnat. 

§ 1.1 ADJUNGERINGAR 

Markus Waerner, Linnea Bergsten och Alma Savander 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 Hampus Arvå och Wilhelm Brodin. 

§ 2 BORDET RUNT 

§ 2.1 ORDFÖRANDE 

Patricia lyfter frågan om huruvida årsmöteschecklistan som ämnas utformas bör innehålla en 
uppdelning för vad olika poster inom styrelsen bör göra inför årsmötet. Frågan kvarstår dock 
huruvida  

§ 2.2 VICE ORDFÖRANDE 

Alexander Melbi har sett till att den officiella inbjudan till examenssittningen nu är utskickad. Det 
finns även ett par frågor kvar rörande upplägget på dagen, Melbi ska skicka ut en poll för att fråga 
de som kommer på sittningen om hur de vill att upplägget ska se ut.  

§ 2.3 KASSÖR  

Rutinarbete. 

§ 2.4 UB 

Anton berättar att Arvola ska höra av sig till oss när han vet mer om vad som kommer att ske 
med kursutvärderingarna och huruvida vi som sektionen kommer fortsätta bedriva dessa. 
Förutom detta så har Anton varit på internat med programmet och diskuterat utbildningen. 

§ 2.5 AMO 

Maja har tillsammans med Alexander Löfstrand färdigställt enkäten och medlemmar i styrelsen 
har sett över denna och tycker att den är bra. 
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§ 2.6 MAFA 

Erik har varit på möte med Sigma som antagligen kommer att sponsra våra sektionsväskor.  

§ 2.7 MIO 

Jonas har styrt upp så att styrelsen ska nästa onsdag klockan 13:00 ha kick-off på Prison Island. 
Jonas har dessutom deltagit på ett möte för gröna sektioner, han delger att den främsta insikten 
från detta möte är att det är svårt att få igenom ändringar och att allt går igenom miljöansvarig på 
LiU. Men det ska finnas ett nudging projekt någonstans på LiU som Jonas ska försöka ta kontakt 
med. 

Jonas har förutom detta även varit i kontakt med miljöombudet för personalvetarna. De ska ha 
en grön vecka under nolle-p, något som även vi ska anordna, här kan det finnas möjlighet för ett 
samarbete. 

§ 2.8 INFORMATÖR 

Martin har bedrivit rutinarbete. 

§ 2.9 CHEF 

Malin håller att försöka styra upp en tackfest för CK-arbetarna. 

§ 2.10 GENERAL 

Wilhelm har tillsammans med fadderiet styrt upp utskiftet för de numera pateterna. Har 
dessutom närvarat på stora bokningsmötet där en del orimligheter har kommit upp.  

§ 2.11 SEKRETERARE 

Rutinarbete. 

§ 2.11 BLIVANDE CHEF 

Tacosittningen är avklarad och man har nu börjat planera nästa fest, nämligen vårfesten. 

§ 3 ARBETSGRUPPEN 

Linnea berättar en del kring vad arbetsgruppen har gjort och vilka funderingar som de har. För 
det första så vill arbetsgruppen skicka ut en enkät till sektionens medlemmar för att fråga om vad 
ett eventuellt mästeri skulle kunna heta och hur deras stass skulle se ut, samt ta emot andra tankar 
och funderingar kring ett mästeri. 

Arbetsgruppen har dock inte bara behandlat frågan om ett mästeri utan har även som ambition 
att skriva om stadgarna och omorganisera i styrelsen och på sektionen. Det nya styrelseförslaget 
presenterades på mötet och kommer även att presenteras på det extrainsatta mötet innan 
medlemmarna går till val om huruvida vi ska göra alla dessa förändringar, framförallt gällande ett 
mästeri.  

Man har tagit fram en ny post MYSA, som ska ta över mycket av arbetet från vice-ordförande 
samt miljöansvarige. En annan förändring är avskaffandet av sekreteraren och att man istället 
flyttar dennes arbetsuppgifter till informatören. Vi diskuterade även mycket kring fördelarna med 
en mindre styrelse, men även hur vi ska fördela rollerna på ett bra sätt. Exempelvis MAFA är en 
väldigt viktig roll för KogVet, men den kan även bli lite tung, möjligen skulle man kunna flytta 
några av dennes uppgifter till den nya rollen MYSA. 

§ 4 EXTRAINSATT MÖTE 

Ett av mötena för att kunna göra en stadgeförändring måste vara ett ordinariemöte, därför 
kommer vi att tvingas göra stadgebrott om vi ska driva igenom arbetsgruppens förslag innan 
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nolle-p. Men det behöver inte vara dåligt att göra stadgebrott, om medlemmarna vill att vi ska 
göra detta så kvittar stadgebrottet egentligen och kan nästan uppmuntras. Att få igenom 
stadgeändringarna innan nolle-p vore fördelaktigt diskuterade vi för att inte de nya på 
programmet ska vara förvirrade över vad som försigår. Vi sa även det att valberedningen måste 
veta vad de ska förbereda sig på. Oavsett så kommer vi att ha ett extrainsatt möte innan 
sommaren, och förslag på datum från styrelsens håll är i slutet av Maj.  

På mötet bör vi lyfta saker som våra stadgeförslag, gå igenom utredningen och motivera varför 
en ändring behövs och framförallt förklara vad som kommer att ske i detalj så att medlemmarna 
fattar ett informerat beslut. 

§ 5 ÅRETS AKTIV/FADDER 

Vi har haft detta pris i någon form förut, men det har slopats för att det blev konstigt att dela ut 
ett pris till någon när de som precis börjat inte hade en aning om vem det var. Men det kanske 
snarare har med tidpunkten att göra. Vi diskutera möjligheten att ha det som ett incitament till att 
vara sektionsaktiv, vi kom fram till att vi kanske kan komma fram med ett förslag som vi kan 
presentera till nästa styrelse. 

§ 6 UTSKICK AV STRESSENKÄT 

Martin Lind ska se till att stressenkäten som numera är färdigställd blir utskickad och vi 
diskuterade vikten av den och hur man måste förmedla detta till medlemmarna. Anton skulle nå 
ut till sina klassrepresentanter så att de belyser vikten av denna enkät. 

§ 7 KALASMOTTAGNING 

Det hade kommit ut ett mail som handlade om att Kalasmottagningen kanske skulle hållas i C-
huset i år, dock oklart om detta stämmer. Det bestämdes att detta mail antagligen var riktat till 
Katarina för att de brukar stå på kalasmottagningen och göra reklam för CK. 

§ 8 SWISH 

Vi diskuterade huruvida vi vill ha en swish åt sektionen. Detta skulle kosta oss runt 500kr per år 
och vi kan ha tre konton på detta. Därmed skulle fadderiet och festeriet ha varsin. Ett problem 
som lyftes var att man förlorar lite pengar vid varje transaktion och att priset därmed skulle 
behöva höjas marginellt. Men vi sa att folk betalar gärna en eller två kronor mer för att slippa gå 
in på banken och göra betalningen. Beslutet togs om att vi skulle införskaffa Swish till sektionen. 

§ 9 GDPR 

Patricia har gjort ett tillägg i gruppkontraktet i och med GDPR som handlar om att vi utgår ifrån 
att det är okej att hantera personliga uppgifter så länge som du är sektionsaktiv, men att du 
självklart får be om att få de borttagna.  

§ 10 STYRELSETRÖJOR 

Ska beställas snarast. 

§ 11 INTERNAT / ARVOLA 

Anton och Patricia berättar om vad som sades på internatet. Det handlade framförallt om 
programmets framtid och ombyggnaden av kandidaten och mastern. Vissa kurser kommer att 
försvinna, men det handlar främst om att det ska bli mer valfrihet.  
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Det hade diskuterats mycket om interdiciplinärt tänkande och vad KogVet är för något. Hur ska 
vi konvergera de delområdena som vi lär oss så mycket om till en helhet, och vilken roll har 
lärarna i denna konvergens. 

Det visade sig att Arvola hade en lista med saker han skulle göra innan 2020 och en av dessa var 
att minska stress hos studenterna, något som vi redan gör, fast gratis. Vi kanske kan försöka fiska 
ut lite pengar från programmet. Vi sa att vi i allmänhet behöver ha bättre kontakt med 
programmet och ha möte med Arvola för att diskutera gemensamma målsättningar och kanske 
hitta uppgifter som vi i sektionen kan göra för att få in mer pengar. 

Arvola berättade även att han skulle försöka få bättre kontakt med fadderföretagen. Just nu är det 
mest en lista med namn, och fadderiet berättade att de inte hade fått svar från någon av företagen 
när de förfrågats. 

§ 12 WORKSHOP 

Det diskuterades huruvida det blir någon workshop för att ta fram en åtgärdsplan imorgon 
klockan 9:00. Det verkar som att det blir av och att det i alla fall är några som dyker upp runt 
klockan 10:00. 

§ 13 ÖVRIGA FRÅGOR 

Styrelsens eftermiddag kommer att vara mellan 12-15 på Skålland, så vi får försöka komma på 
vad vi ska göra för någonting då.  

Puls vill att vi ska ha ändrade regler för sektionsrummet, Melbi skulle helst se att någon annan 
representant från styrelsen följer med på mötet, detta blir Alexander Löfstrand. 

§ 14 ATT GÖRA 

• Möte med Arvola för att diskutera närmare samarbete mellan program och sektion. 
• Skicka ut stressenkät och kontakta klassrepresentanter 
• Boka det extrainsatta mötet samt skicka ut enkät gällande mästeri. 
• Ta fram förslag på årets aktiv/fadder 
• Årsmöteschecklist 
• Möte med PULS gällande sektionsrum 

§ 15 NÄSTA MÖTE 

24:e april 8-10 

§ 16 MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötets ordförande Patricia Lindblad förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 
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Sekreterare: Alexander Löfstrand   

……………………………   

Justerare: Hampus Arvå  Justerare: Wilhelm Brodin 

……………………………   …………………………… 

 

 

 

 

 

 




