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KogVets vårmöte 5 mars 2018 

D atum: 2018-03-05 

Tid: 17:15 
Plats: Key 1, campus Valla 

Punkt 

1 . 

2. 

Ärende 

Mötets öppnande 

Ordförande Patricia Lindblad öppnar mötet: 17:13 

Val av mötesordförande 

Klara Bladh väljs till mötesordförande. 

3. Val av mötessekreterare 

Joakim Ögren väljs till mötessekreterare. 

4. Val av två justeringspersoner til lika rösträknare 

5. 

6. 

11-> 

Ida Beckman och Sebastian Jerreling väljs till 
justeringspersoner samt tillika rösträknare . 

Fastställande av dagordning 

Beslut: 
att lägga till ny punkt, 11 , 15, 26 samt att flytta upp punkt 11 
till ny punkt 9 och därefter konsekvensändra resterande 
punkter. 
att fastställa den framvaskade dagordningen 

Faststäl lande av röst längd 

l3eslut: 
att fastställa röstlängden till 48 röstande, då närvarande revisor, 
Fabian Isaksson önskar att inte ha rösträtt under mötet då han 

~ e (i 
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7. 

anser sig jävig. 

From punk 10 fastställs röstlängden till 49 röstande. 
From punkt 17 fastställs röstlängden till 46 röstande. 
From punkt 20 fastställs röstlängden till 45 röstande. 
From punkt 32 fastställs röstlängden till 43 röstande. 

Adjungeringar 

Punkten lämnas utan åtgärd. 

8. Mötets behöriga utlysande 

Beslut: 
att anse mötet behörigt utlyst 

9. Motioner och propositioner 

a. Propositioner: Förslag på stadgeändringar 

Patricia Lindblad yrkar på: 
att ändra sista punkten från: 
" .. . närvaro- och rösträtt som en ordinarie vald kandidat, 
samt andra eventuella privilegier som medföljer posten" 
till: 
" ... närvaro-, rösträtt och uppgifter som en ordinarie vald 
ledamot" 

Beslut: 
att godkänna yrkandet 
att godkänna den framvaskande propositionen 
att ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar i stadgan samt 
att dessa ska presenteras på t ex hemsidan. 

1 O. Styrelsens årsberättelse 

Linköping den 27 mars 2018 
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L1nkopiny den 27 rn,us 20 18 

Förgående styrelse föredrog styrelsens årsberättelse. 

a. Balansräkning 

Förgående styrelse föredrog styrelsens balansräkning 

b . Resultaträkning 

Förgående styrelse föredrog styrelsens balansräkning 

11 . Redovisning festerier 

Festeriet föredrog sin verksamhet och resultat 

12. Revisorernas årsberättelse 

13 . 

1'1. 

Reviso r Pabian Isaksson (närvarande) har tillsammans md 
revisor Sofia Thunberg (ej närvarande) har granskat fö rgående 
verksamhetsår och har inget att anmärka på. Sofia Thunberg 
har digital väg bekräftat att hon intygar att utlåtandet är 
sanningsenligt, detta då hon inte h unnit skriva under 
revison:rnas årsberättelse. 

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 1 7 

föregående styrelse deltog inte i beslutet. 

Beslut: 
att bevilja förgående styrelse ansvarsfrihet 

Ett par ord om sektionsrummet 

KrogVct informerar att medlemmar använt scktionsrummct på 
ett felaktigt sätt under en kravall. Detta iir viktigt att det inte 
upprepas då IG rallcns alko hultillstiincl kan iiventyras. Och 
sektionen kan raka ut för böter eller eventuellt uppsägning av 
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sektions rummet. 

15. Arbetsgruppen 

Arbetsgruppen presenterar sig och meddelar hur de ligger till i 
arbetet och att om någon har åsikter får de gärna kontakta 
arbetsgruppen. 

16. Paus 

Mötet ajournerades 17:52 och återupptas 18:35 

Ordinarie val 

Under valen deltar ingen av kandidaterna tiJJ berörd grupp. 

1 7. Val av festerichef för det kommande året 

Valberedning ens kandidat: K atarina !versen 
J\lotkanc.lidat: Emil Soldati 

ilcslu t: 
att välja Katrina Jvcrscn 

18. Val av festerikassör för det kommande året 

Valberedningens kandidat: Emil SoJda ti 

Beslut 
att välja Emil Soldati 

19 Vill vv Vice Chef festcrict 

\'alhcrcdningcns kandidat: r\Jma Savandcr 

Linköping den 27 rnars 2(Ji r' 
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Beslut: 

att välja Alma Savander 

20. Val av Mat/Sittning festeriet 

Valberedningens kandidat: Erika Vcdin 

Beslut: 

I att välja Erika Ved.in 

l 

21 . Val av PR festeriet 

Valberedningens kandidat: Eliasz Ganning 

Beslut: 
att Eliasz G.inning 

22. Val av Personal/Spons festeriet 

Valberedningens kandidat: Filippa Lindberg 

Beslut: 
att välja Filippa Lindberg 

23 Val av Dryck/Transport fesreriet 

Valberedningens kandidat: Hanna Lindcr 
Motkandidat: Andreas Perjons 

Beslut: 
att välja Hanna Lindcr 

24_ Val av Gyckel festerier 

Valberedningens kandidat: Simon Berglund 

KogVets vårmöte 5 mars 201 e 
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Beslut: 

att välja Simon Berglund 

25. Val av KVIT-ansvarig för nästa års KVIT 

Valberedning ens kandidat: So fie Forsberg 

Beslut: 

att välja So fie Fo rsberg 

Vakanta poster 

26. Val av kassör fadderiet 

Valberedningens kandidat: ~latilda Sten fclt 

Beslut: 
att välja Matilda Stcnfclt 

27 Val av PR/spons fadderiet 

Valberedningens kandidat: Vakant 
Mo tkandidat: lsabella Agren som PR fadderiet 

Beslut: 
att välja lsabella Agren 
att låta fadderict dela upp spo nsarbetet inom gruppen 

28 Val av styrelsekassör 

Valberedningens kandidat: Vakant 
i\ lo tkandidat: H ampus Arvå 

Beslut: 

Linkoping den 27 mars 2018 
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L1nkop1ng den 2 7 rna rs 2018 

att välja Hampus Arvå 

29. Val av utbildningsbevakare 

30. 

31 . 

32. 

Valberedningens kandidat: Vakant 
Motkandidat: Anton Björnqvist 

Beslut: 
att välja Anton Björnqvist 

Val av miljöombud 

Valberedningens kandidat: Anton Björnqvist (valde att tacka 
nej till nomineringen) 
Motkandidat: Jonas Hilmersson 

Beslut: 
att välja Jonas Hilmersson 

Val av informatör 

Valberedningens kandidat: Martin Lind 

Beslut: 
att välja Martin Lind 

Val av sekreterare 

Valberedningens kandidat: Vakant 
l\fotkandidat: Alexander Löfstrand 

Beslut: 
att välja Alexander Löfstrand 

,- -
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33. Val av kursutvärderingsansvarig 1 :an 

Valberedningens kandidat: Christoffer Cambell 

Beslut: 
att välja Christoffer Cambell 

34. Val av revisorer 

Valberedningens kandidat: Cassandra Svensson och Nina 
E liasson 

Mötet har sökt kontakt med Cassandra Svensson men lyckades 
inte nå henne för bekräftande på accepterande av nominering. 

Beslut: 
att välja Nina Eliasson 
att bordlägga valet av den andra revisorn. 

35. Val av valberedning 

Valberedningens kandidat: Vakant, vakant och vakant 
Motkandidat: Johanna Hjalmarsson 

Beslut: 
att välja Jo hanna Hjalmarsson 
att låta valberedningen tillsammans med styrelsen hitta 
tillfälliga ledamöter till de vakanta posterna. Ledamöterna sitter 
till nästa medlemsmöte. 

36 Övriga frågor 

Punkten lämnas utan åtgärd 

37. Mö tets avslutande 

Linköping den 27 mars 2018 
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Mötet avslutades: 22:35 

Klara Bladh 
Mötesordförande 

Ida Beckman 
Justerare 
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Joakim Ögn.:n 
Mötessekreterare 

Se . tian Jerreling 
Justerare 
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