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Protokoll fört vid styrelsemöte för KogVet 

Datum 2018-09-20 

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

Frånvarande: Hampus Arvå, Katarina Iversen.  

Plats och tid: R41 C-Huset, 15-17 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Mötets ordförande Patricia Lindblad förklarade mötet öppnat. 

§ 1.1 ADJUNGERINGAR 

Alma Savander adjungeras 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 Alexander Melbi och Patricia Lindblad. 

§ 2 BORDET RUNT 

§ 2.1 ORDFÖRANDE 

Rutinarbete. Styrelsens eftermiddag var rolig! 

§ 2.2 VICE ORDFÖRANDE 

Anordnat examenssittningen som var lyckad, folk verkade vara nöjda med tillställningen. Har 
dessutom börjat planera inför SAFT. Mötet diskuterade huruvida sittande festeri också skulle gå 
på Saft eftersom det blir konstigt annars inför att vi skiftar till ett mästeri.  

§ 2.3 KASSÖR  

Ej närvarande. 

§ 2.4 UB 

Terminens första studiestuga kommer snart att anordnas. Utöver det har UB haft möte med sitt 
utskott angående framtida förändringar i kursutvärderingarna. Har varit på programrådet. Möte 
med Utbildningsutvecklare i StuFF som ställde några frågor om hur vi arbetar. UB har även 
funnit klassrepresentanter i både 1an och på masterettan. I allmänhet är Arvola väldigt nöjd med 
det arbete UB har gjort.  

§ 2.5 AMO 

Haft möte med Studiesocialt ansvarig. Var väldigt givande. 

§ 2.6 MAFA 

Beställt sektionsväskor som borde komma om några veckor. 
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§ 2.7 MIO 

Rutinarbete. 

§ 2.8 INFORMATÖR 

Har ordnat med mail-adresser åt KVIT-gruppen. Utöver det har webbgruppen börjats forma och 
första mötet ska anordnas snarast.  

§ 2.9 CHEF 

Ej närvarande. Men höstsittningen närmar sig och CK planeras för fullt. 

§ 2.10 GENERAL 

Nolle-P är avslutat och det gick jättebra, utvärderingen visar dock att preliminärt att styrelsens 
eftermiddag var lite stel. Generalen ska dessutom vara med i KVIT och hålla i podcasts. 

§ 2.11 SEKRETERARE 

Rutinarbete. Har även erhållit en CD-skiva som överlämnats till styrelsen av en sektionsmedlem 
som tidigare varit sektionsaktiv.  

§ 3 VALBEREDNINGEN 

Valberedningen är för nuvarande endast två personer vilket utgör lite av ett problem med tanke 
på den omvälvande förändring sektionen precis gått igenom och de mängder poster som måste 
röstas fram på mötet. Ett förslag är att de som sitter på poster ska kunna vara med i 
valberedningen. Ordförande ställer emot förslaget, mötet diskuterar dock detta eftersom det är så 
få personer i valberedningen. Mötet anser dock att detta riskerar bli jävigt. Istället ansåg mötet att 
vi måste kampanja mer och efter föreläsningar lyfta fram behovet av medlemmar i 
valberedningen. Om detta inte leder till några tillskott bör valberedning anpassa sitt uppdrag till 
det antal personer som är med och därmed möjligen sänka ambitionsnivån. Något som tyvärr kan 
bli verklighet då vi är en så pass liten sektion. 

§ 4 PRIDE 29/9 

StuFF har tillfrågat sektionen om vi vill gå med på Pride. Vi delar eventet på sociala medier, dock 
ingen i styrelsen som hinner gå på detta.  

§ 5 POPVECKAN 

Detta är en populärvetenskaplig festival, alternativt mässa, för universitetsdagar. Vi har blivit 
tillfrågade om vi vill stå vid en monter 11:30-13:00 den 24:e oktober och representera 
Kognitionsvetenskapliga programmet samt inspirera gymnasiestudenter att söka. Mötet fattade 
beslut om att delta och skickar Ordförande samt Generalen.  

§ 6 PROGRAMRÅDET 

På programrådet diskuterades stressenkäten, AMO kommer därför att följa med på nästa 
programråd och presentera resultaten den 10:e oktober. Det framgick även att kurshemsidor 
kommer att ersättas med LISAM även på IDA. 

§ 7 PR-TIPS FRÅN SA 

Studiesocialt ansvarig ville ta del av stressenkäten vilket vi är okej med. Från mötet som AMO 
hade med SA kom ett antal förslag på PR eller verksamhet. Ett förslag var en anonym frågelåda 
på hemsidan där individer kan vända sig till styrelsen eller dess utskott utan att ange sitt namn. 
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En annan tanke var att lyfta fram individer på programmet genom veckans Kogvetare på 
instagram. Detta ansågs dock lite problematiskt med tanke på antalet studenter på programmet. 
Dock skulle möjligen månadens Kogvetare vara möjligt. 

§ 8 STUDENTREPRESENTANT - IDA 

IDA skulle gärna ha någon från sektionen på deras möten. Det är lite oklart, för KogVet tillhör 
IDA, men för Studiesocialt ansvarig på StuFF så stod det IBL. Detta är något som SA ska kolla 
upp. Det är fortsatt oklart om detta har något att göra med SSG-möten. 

§ 9 TERMINSTIDER 

Fakulteten har frågat StuFF om de vill ändra terminstider. Det lades fram två förslag för detta, 
där det ena innebar att vi började terminen senare. Vad detta skulle ha för andra konsekvenser 
var dock inte klart, därmed bordlades denna fråga till mer information införskaffats. 

§ 10 MÄSTERI STADGAR 

Det fanns några smärre problem i de nya stadgarna gällande mästeriet. Exempelvis stod det inte 
att de måste anordna en mottagning, utan detta framkom endast i arbetsbeskrivningen. Mötet 
ansåg att detta behöver lyftas på höstmötet och skrivas in i stadgarna.  

Beslut: Styrelsen ska jobba för att det ska stå i stadgarna att mästeriet ska anordna en 
mottagning.  

§ 11 MÄSTERIET-KONCEPT 

Innan höstmötet bör vi ta fram ett mer enhetligt koncept för mästeriet. Det finns redan nu en 
liten grupp som ska sätta sig med detta. Mötet diskuterade upplägget för en sådan workshop och 
vad exakt som behöver tas fram. Det förtydligades att mästeriet heter Kogmästeriet, kommer vi 
på något annat namn kan det lyftas på mötet.  

§ 12 SWECOG 

Det har varit en del oklarheter kring denna konferens. Arvola har varit övertygad om att vi skall 
anordna en sittning. Något som vi inte varit medvetna om. Dessutom har det varit otydligt om 
sektionens medlemmar skulle få närvara på denna konferens.  

§ 13 EAST GAME SWEDEN 

Höstens mysevent skulle möjligen kunna vara på East Game Sweden som har kontaktat oss. 
Sektionen skulle kunna ha någon typ av spelkväll i deras lokaler, där de också har någon typ av 
VR-station och dylikt. De anordnar det mesta inklusive tilltugg i gengäld får de promota sin 
verksamhet för oss.  

§ 14 HALVÅRSUTVÄRDERING 

Mötet reflekterade internt över det föregående halvår och vad som varit bra och mindre bra. 
Nästkommande månader diskuterades också för att få en bred översikt över denna termin. 

§ 16 ÖVRIGA FRÅGOR 

Höstmötet kommer bli väldigt långt och det är många poster som ska tillsättas. Därför måste vi 
se till att planera bra och göra mötet så tidseffektivt som möjligt. Pizza skulle också vara bra att 
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anordna om budgeten håller. Mötet kommer antagligen anordnas första veckan i December. 
Mötet kommer även att innehålla berättelser från både styrelsen och dess utskott.  

§ 17 NÄSTA MÖTE 

Tiden för nästa möte kommer att bestämmas i veckan av ordförande.  

§ 18 MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötets ordförande Patricia Lindblad förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

Sekreterare: Alexander Löfstrand   

……………………………   

Justerare: Patricia Lindblad  Justerare: Alexander Melbi 

……………………………   …………………………… 

 

 

 

 

 

 




