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Protokoll fört vid styrelsemöte för KogVet 

Datum 2018-05-09 

Närvarande: Jonas Hilmerson, Patricia Lindblad, Maja Lindberg, Erik Kindberg, Katarina Iversen, Anton 
Björnqvist, Alexander Löfstrand, Alexander Melbi. Wilhelm Brodin.  

Sen ankomst: Hampus Arvå 

Plats och tid: U7 C-Huset, 10-12 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Mötets ordförande Patricia Lindblad förklarade mötet öppnat. 

§ 1.1 ADJUNGERINGAR 

Katarina Iversen, Sofie Forsberg 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 Anton Björnqvist och Maja Lindberg. 

§ 2 BORDET RUNT 

§ 2.1 ORDFÖRANDE 

Patricia har jobbat mycket inför det extrainsatta mötet. Detta tar sin tid, speciellt med splittrad 
kommunikation med flera medlemmar samtidigt i arbetsgruppen, kanske kan sätta upp en 
arbetsgruppsmail för lättare kommunikationsflöde. Årsmöteschecklisten är numera färdigställd. 
 
§ 2.2 VICE ORDFÖRANDE 

Försöker styra upp möte med PULS angående sektionsrummet. Har även utfört rutinarbete 
främst kopplat till examenssittningen.  

§ 2.3 KASSÖR  

Hampus har betalt räkningar. Ska se till att fakturera StuFF för styrelsetröjorna. 

§ 2.4 UB 

Har planerat nästa studiestuga och utfört rutinarbete.  

§ 2.5 AMO 

Stressenkäten är utskickad och det har varit bra respons än så länge. Planerar ett mysevent med 
Jonas som preliminärt sker den 19:e Maj, väntar dock på bekräftelse från Elsas Hus. Anton har 
fått i uppdrag att gå ut med information om stressenkäten till sina klassrepresentanter för att öka 
medvetenhet om denna, Martin bör också ut med information på sociala medier om detta. 
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§ 2.6 MAFA 

Har bokat möte med Arvola den 15:e som han och AMO ska gå på för att diskutera samarbete. 
Det arbetas på en markandsföringspolicy tillsamans med Informatören. Utöver detta verkar det 
som att StuFF bidrar med mer pengar för styrelsetröjorna än vi anat, därmed kan de komma att 
bli gratis.  

§ 2.7 MIO 

Jonas har färdigställt miljöplanen och påverkat inköpet av nya återvinningsmöbler. 

§ 2.8 INFORMATÖR 

Ej närvarande. 

§ 2.9 CHEF 

Ej närvarande. 

§ 2.10 GENERAL 

Rutinarbete inför nolle-p. 

§ 2.11 SEKRETERARE 

Rutinarbete. 

§ 2.11 BLIVANDE CHEF 

Håller på att styra upp vårfest samt startat med PR inför CK. 

§ 2.12 KVITANSVARIG 

Sofie har haft möten och ska börja rekrytera om KVIT. Hon kommer att dra lite information om 
detta under mötet. 

 

§ 3 KVIT 

Det sades att de som borde göra reklam för KVIT är KogVet. Därför vore det bra om 
information kom från KogVets facebook konto och att PR ansvarig på KVIT skulle kunna driva 
ett LinkedIn konto samt KVITs hemsida. LinkedIn vore bra för att fånga upp företagen och 
KogVet kan stå angiven som organisation där, det kommer att få agera lite som facebook fast för 
näringslivet. Om vi vill få upp något på LinkedIn så ska vi självklart bara säga till, meningen är att 
vi ska hjälpa varandra. Även om KVIT är relativt autonomt så hjälper vi gärna till om det behövs. 
 
Sofie lämnade mötet. 

§ 4 NYA STADGAR 

Handlingar för det nya medlemsmötet är utskickade varav en av dessa är de nya stadgarna. 
Största ändringarna inkluderar mästeri och styrelseposter samt förändring av verksamhetsår. Man 
bör läsa igenom dessa inför mötet så man vet var man står i frågan. 

§ 5 ÅTGÄRDSPLANEN 

Studiesocialtansvarig får granska vår åtgärdsplan så tar vi beslut om den nästa möte. 
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§ 6 STYRELSENS EFTERMIDDAG 

Vi behöver detaljplanera denna lite mera. Vi kom fram till att vi skulle ha mat på plats för att 
köpa, leken skulle vara någon slags lära känna bingo. Preliminärt börja rigga vid 14, sen börja 
aktivitet vid 15, sen avsluta med käk och så kan man mingla lite. Vi ska boka in workshop för 
detta någon gång, för vidare detaljplanering. 

§ 7 EXTRAINSATT MÖTE  

Alla handlingar är ute, och Anton kommer att fixa fika till mötet. Endast kaffe denna gång. 

§ 8 UTVECKLINGSSAMTAL 

Om så önskas erbjuder Patricia och Melbi utvecklingssamtal till samtliga styrelseledamöter. Om 
man vill ha ett sådant bör man kontakta någon av dessa. 

§ 9 JURISTGRUPPENSFÖRELÄSNING 

Har en föreläsning om lagar kring sektioner och hur man ska förhålla sig till dessa. Det är gratis 
för sektionsaktiva och bjuds på mat. Patricia lägger upp mer information till Styrelsen vid ett 
senare tillfälle. 

§ 10 MOTION OM STIMAVTAL 

Det har lagts fram en motion om stimavtal som härstammar från festeriet. Föreslaget är att skriva 
på ett sektionstäckande stimavtal så att man slipper skriva på ett nytt för varje enskilt evenemang, 
dessutom skulle detta möjligen leda till en minskad kostnad för samtliga utskott samt styrelsen. 
Förslaget föreslår dessutom att dessa skrivs under årligen, så att de sträcker sig under ett 
verksamhetsår innan ett nytt tecknas. Mer specifika priser efterfrågades och kommer presenteras 
på medlemsmötet. 

§ 11 ÖVRIGA FRÅGOR 

Vi sa att vi måste se över skolavslutningsdatum samt när märkesbacken ska målas. 

Terminsrapporten ska skickas in snart och vi påminner samtliga styrelsemedlemmar om att skriva 
vad de gjort. Detta gäller framförallt UB, AMO och Ordförande. Finns ett dokument med ett 
antal ja och nej frågor som samtliga styrelseledamöter bör gå igenom och besvara om så lämpligt. 
Skicka in detta till Patricia så sammanställer hon. 

Erik säger att vi ska ta personporträtt och gruppbild innan medlemsmötet, delvis för att ha en 
gruppbild på styrelsen i tröjorna, men även för de instagram presentationer som kommer att 
komma inför nolle-p. 

Det verkar som att Camilla fått faktura för hemsidan, något som hon borde få ersättning för. 
Behöver även se över ägare för hemsidor som organisationen äger, och se om vi kan stå som 
organisationsägare på hemsidorna istället för att sätta privatpersoner på dem. 

Hampus får i uppdrag att se över vad vi har fått spons för tidigare år, bland annat för hemsidor. 
Ska se om vi får tag på förra årets bokföring. 

En medlem frågade huruvida vi ville ha en högtalare som bara stod och skräpa. Styrelsen 
resonerade att det inte skadar och kanske kan användas vid olika evenemang, möjligen placera i 
sektionsrummet. 
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§ 12 NÄSTA MÖTE 

Onsdag 16:e Maj 10-12.  

§ 13 MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötets ordförande Patricia Lindblad förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

Sekreterare: Alexander Löfstrand   

……………………………   

Justerare: Anton Björnqvist  Justerare: Maja Lindberg 

……………………………   …………………………… 

 

 

 

 

 

 




