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Protokoll fört vid styrelsemöte för KogVet 

Datum 2018-05-28 

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

Plats och tid: KY21 15-17:00. 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Mötets ordförande Patricia Lindblad förklarade mötet öppnat. 

§ 1.1 ADJUNGERINGAR 

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 Martin Lind och Anton Björnqvist. 

§ 2 BORDET RUNT 

§ 2.1 ORDFÖRANDE 

Ordförande har jobbat mycket med terminsrapporten och fört dialog med stuff kring denna. 

§ 2.2 VICE ORDFÖRANDE 

Har efter att frågat PULS kommit fram till att sektionen får ställa de erhållna högtalarna, från en 
sektionsmedlem, i sektionsrummet. Vice har även arbetat med examenssittningen där hen även 
kan komma att behöva hjälp, något som UB kommer att hjälpa till med. 

§ 2.3 KASSÖR  

Ej närvarande men… Ska fakturera stuff för tröjorna, och bifoga en faktura till Ordförande. Har 
även diskuterat olika typer av medlemskap för t.ex. alumner. 

§ 2.4 UB 

Fått besked gällande kursutvärderingarna, återkommer till detta senare. Har dessutom varit på ett 
antal möten. 

§ 2.5 AMO 

Har tillsammans med miljöombudet anordnat ett mysevent som var tämligen framgångsrikt även 
om det inte var så många som dök upp. AMO har även varit på möte med Arvola, där framgick 
det att sektionen på något sätt kommer att få pengar, t.ex. att de betalar för delar av det arbete vi 
redan gör gratis. På AMO-mötet framgick det att man kan hämta ut pantamera påsar man sedan 
kan lämna på citygross så fixar de resten, något som MIO tyckte var väldigt bra. Dessutom ska 
det gå att boka en rundvandring för den nya studentbyggnaden som byggs på campus, något som 
man kanske kan göra med Nollan. 
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§ 2.6 MAFA 

MAFA var med på mötet med Arvola tillsammans med AMO. MAFA har även konstaterat att vi 
har dålig kontakt med fadderföretagen, något som Arvola också håller med om. Den policy som 
Informatören och MAFA arbetat på är under arbete. Sigma har skrivit på avtal om 
sektionsväskor. 

§ 2.7 MIO 

Myseventet var bra trots strul med Elsas hus som hade dubbelbokat. 

§ 2.8 INFORMATÖR 

Har pratat med STUFF om det nya medlemssystemet, mer info kommer. Ordnat med mail-
adresser till kogvetet. Webbgruppen har inte lyckats formas ännu.  

§ 2.9 FÖRRA CHEFEN 

Anordnar tackfest för CK-arbetarna. 

§ 2.10 GENERAL 

Detaljplaneringen inför nolle-p blev precis godkänd. 

§ 2.11 SEKRETERARE 

Rutinarbete. 

§ 2.11 CHEFEN 

Arbetar framförallt med vårfesten och planerar inför CK. 

§ 3 EXTRAINSATTA MÖTET 

Generalen påpekar att man bör poängtera att det är en diskussion och att man får säga nej. 
Dessutom bör vi använda oss av sluten omröstning från början för att det är så känsligt. Förra 
gången hamnade vi även på sidospår ibland, därmed bör vi yrka streck i debatten om något 
irrelevant dyker upp. 

Det poängterades även att man kanske kan rösta igenom delar av förslaget om så önskas, t.ex. 
styrelseposterna.  

§ 4 PROPOSITION FRÅN UU 

Vi får betalt för att göra kursutvärderingar, vilket inte kommer att ske längre. Det kommer att 
standardiseras genom enkäter i lisam. För att fortsätta bevaka utbildningen och få pengar från 
Arvola kan vi kanske göra som LinTek, de bokar en sal i slutet på kursen och diskuterar varpå 
detta rapporteras till kursutvärderaren. Detta bör även tillåta anonym feedback. 

Propositionen från Utbildningsutskottet kommer att tas upp på det extrainsatta mötet. Istället för 
en kursutvärderingsansvarig, två klassrepresentanter samt en kursvärderare är förslagit att vi 
endast ska ha två klassrepresentanter. Dessutom är det föreslaget att AMO och MYSA ingår i 
utbildningsutskottet. Mötet diskuterade hur dessa klassrepresentanter skulle väljas och kom fram 
till att dessa väljs av Anton varpå de röstas in på ett medlemsmöte. Vi antog genom acklamation 
att styrelsen presenterar detta förslag på det extrainsatta mötet och att styrelsen ställer sig bakom 
förslaget.  

§ 5 INFORMERA MEDLEMMAR GÄLLANDE GDPR 

Vi kan informera medlemmarna om att vi kommer att ha tillgång till uppgifter om våra 
medlemmar, men det är StuFF som har de egentligen. Vi kom fram till att vi avvaktar tillsvidare. 
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§ 6 NYTT MEDLEMSSYSTEM 

Det nya systemet har ett namn som vi inte mindes, men det är in Sture längre. Systemet har 
ändrats ganska hastigt och man har inte fått svar från LiU lika snabbt som man hoppats. Det ska 
dock vara uppe första augusti. Kommer att vara mindre handpåläggning, man kan be om 
uppgifter digitalt utan att skicka mail. Ska gå att betalas med Swish, vilket möjligen skulle innebära 
att enklare kunna betala medlemsavgift. 
 
Mötet diskuterade hur vi gör på medlemsmötet då systemet inte fungerar ännu, kom fram till att 
vi kollar på liu-id och kontrollerar stuffs logga. Dessutom är det oklart vad som sker med Kobra 
givet det nya medlemssystemet. Kommer komma mer information i sommar om systemet, men 
det är GDPR anpassat där man är kopplad till liu-id och inte personnummer. 
 

 

§ 7 TERMINSRAPPORT 

Vi behöver lägga till mer information om hur vi utvärderar vår interna verksamhet. T.ex. Följa 
upp varje möte med vad styrelsemedlemmarna ska göra. Dessutom göra detta inom utskotten. Vi 
utför redan interna utvärderingar i form av diskussioner kring medlemsmöten, utvärdering av 
olika aktiviteter och interna projekt t.ex. Stressenkäten och Åtgärdsplanen. 

Vi skulle dessutom behöva presentera ett tillfälle att bli medlem i Stuff varje termin, något som vi 
egentligen gör varje medlemsmöte eftersom medlem i KogVet innebär ett medlemskap i StuFF. 

§ 8 NYCKLAR FRÅN GAMLA FESTERIET 

Ordförande frågar var de gamla nyckelkvittenserna finns. Kollar arkivet, annars gäller det att de 
skriver av sig nycklarna och att nya festeriet får dessa snarast. 

§ 9  SEKT 

Några sektioner har uppföranderegler, något som vi kanske ska kolla på. Möjligen att det 
innefattas i gruppkontraktet, t.ex. att man ska tänka på att man representerar sektionen. 

Festeriet är uppskrivna på kalasmottagningen och gör reklam för CK. 

Det lyftes att alla bör fortsätta jobba med GDPR kontinuerligt. 

Studentrepresentanter hör till SSG-möten. Maja är studentrepresentant tror vi, men har 
fortfarande inte kallats till möte. Kommer mer information om detta. Vi diskuterade även 
huruvida vi skulle bjuda in StuFF till styrelsens eftermiddag, kom dock inte fram till något annat 
än att de antagligen redan är inbjudna någon gång under Nolle-P. 

Mötet diskuterade även att vi kunde presentera oss, som styrelse, mer på en studiestuga utöver 
det på styrelsens eftermiddag, som kanske blir mer av en lekdag. 

§ 10 PROGRAMRÅD 

Det lyftes information som uppkommit från programrådet. Däribland att antagningstrycket på 
KogVet har ökat båda på Mastern och Kandidaten. Andra saker som sades var: 

• I kurser tillåts minst 5 salstenta tillfällen, andra moment bestäms av läraren. 
• Lärare till interaktionsdesigns kursen saknas för tillfälligt. 
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• LiU hemsidan med information om KogVet kommer att ändras lite. 
• Alumniundersökning kommer inom snar framtid. 
• Nytt Ladok-system i december. 
• Studieinfo sida ska uppkomma där man kan söka på vilken kurslitteratur som behövs för 

olika kurser. 
• SweCog har satt datumet 11-12 oktober. MAFA styr upp en sittning så länge som 

medlemmarna får gå på detta evenemang, något som var oklart.  
• AMO kommer att presentera stressenkätens resultat för programrådet någon gång i höst. 
• UB kommer att nå ut till klassrepresentanter för att få fler svar på stressenkäten. 

§ 11 MASTER I COMPUTATIONAL SOCIAL SCIENCE 

Detta är en linje i Norrköping som är nära förknippad med KogVet. Frågan uppkom om vi vill 
att de ska ingå i vår sektion. Detta blir dock svårt kom mötet fram till, då dessa är i Norrköping 
och inte i Linköping, samt rent logistiskt blir det jobbigt om vi måste resa fram och tillbaka för 
möten. Om några bättre förslag uppkommer, t.ex. om de vill vara en systerföreningen kanske det 
skulle gå, men inte som det ser ut nu anser mötet. 

§ 12 ÅTGÄRDSPLAN 

Lärarna har en åtgärdsplan som sträcker sig utöver sexuella trakasserier. UB ser till att ändra 
våran så att vår även gör detta. 

§ 13 SOMMARAVSLUTNING 

Ingen vill dra i detta, vi struntar i det i år. 

§ 14 STYRELSENS EFTERMIDDAG – NOLLE-P 

Mötet kom fram till att vi ses någon gång i sommaren för att planera vad vi ska göra. Generalen 
informerar om vad som förväntas och lite allmänt om nolle-p. 

§ 15 FUSKNOLLAN 

Mötet diskuterade etiken med en fusknolla och de svårigheter som kan uppkomma. Generalen 
presenterar fusknollan som kommer att vara i tre dagar. Generalen måste fundera på vad man ska 
svara när en nolla frågar om vi har en fusknolla, både innan de tre dagarna gått och efter. 

§ 16 SE ÖVER BANKUPPGIFTER 

Hampus är ej närvarande, därför bordlades denna punkt.  

§ 17 MÅLA MÄRKESBACKEN 

MAFA styr upp detta under sommaren. 

§ 18 MOTION OM STIM 

Inga nya uppgifter gällande motionen om STIM-rapporten har erhållits av styrelsen, speciellt 
gällande olika priser. 
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§ 19 ÖVRIGA FRÅGOR 

§ 19.1 VERKSAMHETSPLAN – FESTERIET 

Vi läste igenom festeriets verksamhetsplan och röstade igenom denna genom acklamation. 

§ 19.2 DISKUSSIONSMÖTE FÖR STYRELSEN 

Kommer att ske i samband med mötet kring styrelsens eftermiddag i sommaren. 

 

§ 20 NÄSTA MÖTE 

6/6 Viagraparken 12-14. 

§ 21 MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötets ordförande Patricia Lindblad förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

Sekreterare: Alexander Löfstrand   

……………………………   

Justerare: Anton Björnqvist  Justerare: Martin Lind 

……………………………   …………………………… 

 

 

 

 

 

 


