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Protokoll fört vid styrelsemöte för KogVet 

Datum 2018-10-11 

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

Frånvarande: Jonas Hilmersson.  

Plats och tid: P26 C-Huset, 10-12 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Mötets ordförande Patricia Lindblad förklarade mötet öppnat. 

§ 1.1 ADJUNGERINGAR 

Ebba Fogelberg adjungeras in med närvaro- och yttranderätt. 

Ett antal studenter från psykologprogrammet observerade mötet. Följande adjungerades in med 
närvarorätt: 

Leo Boveng, Johannes Källstad, Sofie Tigerfeldt, Therese Ek. 

§ 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 Wilhelm Brodin och Katarina Iversen. 

§ 2 BORDET RUNT 

 
§ 2.1 ORDFÖRANDE 

Rutinarbete. Ska för övrigt delta på popveckan tillsamans med Generalen och inför detta hämta 
ett antal broschyrer från Arvola.  

§ 2.2 VICE ORDFÖRANDE 

Rutinarbete. 

§ 2.3 KASSÖR  

Rutinarbete. 

§ 2.4 UB 

Har erhållit en CD-skiva med diverse gammalt material från tidigare år. Har även blivit tillfrågad 
om vi vill skicka en representant till IDA-styrelsen. 

§ 2.5 AMO 

Har deltagit på programråd och visat upp stressenkät. Ordnar ett mysevent på East Game 
Sweden tillsammans med MIO. 
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§ 2.6 MAFA 

Planerar mästeri-workshop.  

§ 2.7 MIO 

Ej närvarande, men planerar mysevent tillsammans med AMO. 

§ 2.8 INFORMATÖR 

Har delat inlägg om Pride på LiU samt ordnat med webbgruppen som först och främst ska 
undersöka om ett enklare röstningssystem skulle vara möjligt tills höstmötet.  

§ 2.9 CHEF 

Rutinarbete. 

§ 2.10 GENERAL 

Rutinarbete. 

§ 2.11 SEKRETERARE 

Rutinarbete. 

§ 3 VALBEREDNINGENS INVAL 

Emma Jonsson adjungeras in med närvaro- och yttranderätt. 

Emma Jonsson kandiderar till ledamot i valberedningen. Styrelsen beslutar att välja Emma 
Jonsson till ledamot i valberedningen. 

§ 4 UPPDATERING FRÅN VALBEREDNINGEN 

Valberedningen har sen senast jobbat med att reda ut alla förändringar som sker och tror att 
arbetet kommer gå lättare efter det nya tillskottet. Vidare diskuterar mötet datum för 
medlemsmötet, i början av december verkar mest lämpligt ansåg mötet efter samråd med 
valberedningen.  

Valbpuben kommer att hållas snart och mötet lyfte att man bör marknadsföra mästeri-
workshoppen där för att engagera medlemmarna till att delta.  

§ 5 HÅLLBART ENGAGEMANG 

Liknar StuFF-utbildningen med workshops etc. 17-20 måndag 12 november. Workshops, 
diskussion, mackor och föreläsning om hållbart engagemang. Ingen anmälan ute än. Mötet 
diskuterade huruvida man bör delta på ett sådant evenemang, inget beslut togs. 

§ 6 PROGRAMRÅDET 

AMO visade resultatet från stressenkäten på programrådet och det verkade som att de försökte 
vifta bort ansvar. De tog till sig någonting, men AMO hoppades att de skulle ta till sig mer kring 
frågan om ramar och riktlinjer. Generalen upplevde det som att de inte viftade bort det, men att 
de hade hört liknande förut. Programrådet diskuterade om att ta in studenthälsan och ha 
föreläsningar, samt fokusera på mer handledning och vägledning i projekt. Verkar som att de 
planerar några åtgärder. Kanske blir något bättre med de numera ändrade kurserna. Dessutom 
blir det möjligen en träff med fadderföretagen i november, vilket kan vara bra för att knyta 
kontakter ansåg mötet. 
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§ 7 SWECOG 

Mötet erhöll ett förtydligande över vad som har skett på SweCog och gällande kommunikationen 
mellan styrelsen och programmet. Programmet har antagit för mycket. Personen som har 
organiserat detta har haft mycket att göra, men har nu också hoppat av, vilket kan vara 
anledningen till den bristande kommunikationen. 

§ 8 TERMINSTIDER, SEKT & UB-MÖTEN 

Diskuterade de föreslagna ändringarna om terminstider på SEKT-mötet där Vice-Ordförande 
närvarade. Det verkade vara blandade åsikter, men flera positiva. Problem som kan uppstå är 
framförallt gällande faddrar och att folk inte kommer tillbaka till Linköping i tid till Nolle-P. 
Förändringen kommer bli aktuellt först 2020. 
 
Ytterligare en sak som blivit diskuterat mycket är medlemssystemet som inte tillåter verifiering av 
medlemskap vilket gör det svårt att tillåta kårrabatter. Något som kom upp under diskussionen 
var att flytta styrelsens-EM till efter nolle-p då ingen är intresserad just då.  

§ 9 EASTGAMESWEDEN 

AMO och MIO har pratat med en kontakt på EastGameSweden som ordnat ett schema och 
planerat upp nästan hela dagen. Information kommer att skickas ut till medlemmarna snarast. 
 

§ 10 ÖVRIGA FRÅGOR 

Stressenkät - Mötet fick samma genomgång av stressenkäten som programrådet. 

Sektionsväskorna – Bör komma vilken dag som helst och kommer att förvaras ett antal dagar i 
sektionsrummet samt delas ut där. 

SAFT – Mötet diskuterade möjliga lokaler för detta evenemang. 

Utlandsstudier – Information om detta bör komma snart. 

§ 11 NÄSTA MÖTE 

Den 26:e oktober 10-12 

§ 12 MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötets ordförande Patricia Lindblad förklarade mötet avslutat. 
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Vid protokollet 

Sekreterare: Alexander Löfstrand   

……………………………   

Justerare: Katarina Iversen  Justerare: Wilhelm Brodin 

……………………………   …………………………… 

 

 

 

 

 

 


