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Protokoll fört vid styrelsemöte för KogVet 

Datum 2018-06-06 

Närvarande: Wilhelm Brodin, Jonas Hilmerson, Martin Lind, Patricia Lindblad, Maja Lindberg, Erik Kindberg, 
Katarina Iversen, Anton Björnqvist, Alexander Löfstrand, Alexander Melbi, Hampus Arvå, Ebba Fogelberg.  

Plats och tid: Viagraparken, 12-14 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Mötets ordförande Patricia Lindblad förklarade mötet öppnat. 

§ 1.1 ADJUNGERINGAR 

Ebba Fogelberg 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 Erik Kindberg och Maja Lindberg 

§ 2 BORDET RUNT 

§ 2.1 ORDFÖRANDE 

Rutinarbete. 

§ 2.2 VICE ORDFÖRANDE 

Rutinarbete. 

§ 2.3 KASSÖR  

Rutinarbete. 

§ 2.4 UB 

Rutinarbete. 

§ 2.5 AMO 

Maja har sett till så att UB tagit kontakt med klassrepresentanter för att skicka ut stressenkäten. 

§ 2.6 MAFA 

Rutinarbete. 

§ 2.7 MIO 

Rutinarbete. 

§ 2.8 INFORMATÖR 

Har ordnat ansvarig för KogVet-hemsidan. 

§ 2.9 CHEF 

Rutinarbete. 
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§ 2.10 GENERAL 

Ska undersöka hur man bör besvara frågor angående fusknollan. 

§ 2.11 SEKRETERARE 

Rutinarbete. 

§ 3 INFÖR NOLLE-P - STYRELSENSEFTERMIDDAG 

Mötet beslutade att styrelsen träffas någon gång i sommar för att planera mer i detalj vad som ska 
göras på styrelsenseftermiddag. 

§ 4 STARTUP-MÖTE 

Första som sker på höstterminen bör vara något slags startup-möte där styrelsen diskuterar 
nästkommande termin. 

§ 5 NYCKELKVITTENSER 

Behöver ordna med nyckelkvittenser där nycklar från gamla festeriet överlämnas till det nya. 

§ 6 HÖSTMÖTET – VALBEREDNINGEN 

Valberedningen hoppas värva fler innan höstmötet, möjligen kan man rekrytera de som ingick i 
arbetsgruppen. Tidslinjen för när olika saker kommer att ske är under arbete, men nästan 
färdigställd. Exempelvis, om mötet är den 12 november kan valpuben vara i slutet på september. 
Man bör också bestämma mötestid innan eller strax efter nolle-p är över för att hinna boka allt. 

Finns olika fördelar med att ha ett tidigt möte men också nackdelar som diskuterats på 
medlemsmötet och diverse styrelsemöten. 

Medlemsmötet antog UBs proposition, men denna måste gå igenom igen på höstmötet innan den 
börjar gälla. Därmed måste UB tillfälligt tillsätta platserna. Vi kan heller inte efterlysa poster som 
inte ännu finns. 

 
§ 6.1 STÄMNING PÅ VÅRMÖTET 

Styrelsen diskuterade hur stämningen var på vårmötet och ansåg att man bör hålla en mer 
professionell ton, framförallt vid ansökningarna. Eftersom att det var många vakantsatta poster 
blev inte heller ansökningarna på plats särskilt seriösa. Man bör efterlysa individer som är väl 
förberedda och genom att vara mer professionell göra posterna mer attraktiva och prestigefyllda. 
Därmed, högre krav på möteskandidater. Mötet sa även att detta problem kommer att lättas 
genom att man nu minskar antalet poster som behövs tillsättas. 

§ 7 ÖVRIGA FRÅGOR 

Mötet behandlade ett antal övriga frågor. 

 
§ 7.1 MÄRKESBACKEN 

Märkesbacken ska målas runt den 10-12 augusti, där MAFA och UB kommer att hjälpas åt med 
att ta fram färg och där MAFA ser till att tillräckligt många kommer dit och hjälper till. Vardera 
utskott har i ansvar att måla sitt egna märke. 



A.L …… M.L …… 

E.K …… 

§ 7.2 MÄSTERI 

Ingenting är bestämt om en stass ännu, styrelsen ska maila ut om en workshop för detta. MAFA 
tog på sig detta ansvar som skickar ut mail för att sätta ihop en grupp av intresserade individer. 

 

§ 7.3 SEKTIONSVÄSKOR 

Sigma ska sponsra väskorna, det är bestämt. Mötet diskuterade hur väskan kommer att se ut och 
om man möjligen kan inkludera mer spons eftersom det är reklamtryck på ena sidan och inte på 
andra, vilket ser konstigt ut. Mötet diskuterade möjliga lösningar eller alternativa tryck men kom 
inte fram till något konkret. 

§ 9 NÄSTA MÖTE 

I början på höstterminen. 

§ 10 MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötets ordförande Patricia Lindblad förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

Sekreterare: Alexander Löfstrand   

……………………………   

Justerare: Erik Kindberg  Justerare: Maja Lindberg 

……………………………   …………………………… 

 

 

 

 

 

 


