
Protokoll fört vid styrelsemöte för KogVet 

Datum 2019-02-18 

Närvarande: Björn Strömstedt, Klara Essman, Martina Odéen, Oskar Johansson, Wilhelm Brodin, Hjalmar 

Norell, Robert Snaer Hilduson, Isabella Ågren, Katarina Iversen, Amelie Christiansen   

Plats och tid: C-huset P26, 15:15 

§ 1 Mötets öppnande 
Mötets ordförande Wilhelm Brodin förklarade mötet öppnat. 

§ 1.1 Val av två justerare 
Till att justera protokollet valdes Katarina Iversen och Oskar Johansson.  

§ 1.2 Fastställande av dagordningen 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 

§ 1.3 Genomgång av tidigare mötesprotokoll 
Varje styrelseledamot ger återkoppling på vad denna skulle gjort sedan senaste mötet.  

§ 2 Bordet runt 
§ 2.1 Ordförande 

Varit på internat.  

§ 2.2 Kassör  

Rutinarbete.  

§ 2.3 UB  

Rutinarbete.  

§ 2.5 AMO 

Haft AMO-veckan.  

§ 2.6 MANA 

Mottagit styrelsens t-shirts. 

§ 2.7 MYSA 

Rutinarbete. 

§ 2.8 Informatör 

Rutinarbete.  

§ 2.9 Festerichef 

Rutinarbete.  

§ 2.10 Mästerichef 

Rutinarbete. Stassen är snart är klar. Skickat ut event om tacosittningen.  

§ 2.11 Utrikesansvarig 

Rutinarbete. 



§ 3 Vårmöte  
a. Revisor kommer inte hinna gå igenom festeriets bokföring i tid, då festeriet inte lämnat in 

denna från höstterminen. Styrelsen beslutar därför att, på medlemsmötet, föreslå 
bordläggning av ansvarsfrihet för festeriet till nästkommande medlemsmöte i höst. 

Styrelsen kommer även att lägga fram proposition om att den som tar på sig ansvar som 
revisor och som därmed kommer få merjobb i och med sen bokföring, ska få någon form 
av belöning för sitt arbete.  

b. Ordförande bokar sal och mejlar Klara på StuFF.  
 

c. Informatör skickar ut all information i tid. 
 

d. Få har sökt till styrelsen. Styrelsen diskuterar hur vi ska locka fler till att söka.  
 

e. Styrelsen beslutar att vi på medlemsmötet (10/4) lägger fram propositionen om att dela 
på alumni-utrikesasnvarig till två poster igen. Propositionen innefattar även att sätta ihop 
en utrikesgrupp alternativt en utrikesasnsvarig som i sin tur får bjuda in personer till ett 
utrikesteam.  

§ 4 Info från valberedningen   
Patricia Lindblad, ordförande i valberedningen, adjungeras in med yttrande- och närvarorätt på 
medlemsmötet kl 16:00.  

Ordförande, kassör, UB och AMO krävs för att vi ska få en sektion nästa år. Styrelsen jobbar 
individuellt för att hitta fler sökande. Styrelsen beslutar därför att flytta fram medlemsmötet 
(10/4) för att hitta fler kandidater för att fylla posterna i styrelsen.  

§ 5 Info om Nijmegen 
Nijmegen vill vara med på två föreläsningar.  

§ 6 AMO-veckan  
AMO-veckan gick bra, bättre än förra året med mer deltagande. AMO ska ha utvärderingsmöte.  

§ 7 Skolavslutning 
a. AMO håller i skolavslutning som sitt mysevent. Styrelsen enas om ett datum vid senare 

tillfälle.  

§ 8 Utvärdering av sektionsutbildningen  
a. Ordförande skickar denna utvärdering till styrelsen. 

§ 9 Övrigt  
a. Styrelsen godkänner att lägga kodvet.se på Kogvets hemsida.   
b. Frågan om anonyma antagningsbesked diskuterades.  
c. Miljösamarbete med PULS och LiSA – bordläggs till nästa MYSA.  

§ 10 Nästa möte 
Nästa styrelsemöte är 19 mars, kl 15:00.  



§ 11 Mötets avslutande 
Mötets ordförande Wilhelm Brodin förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

Sekreterare: Martina Odéen  Ordförande: Wilhelm Brodin 

…………………………… …………………………… 

Justerare: Katarina Iversen  Justerare: Oskar Johansson 

……………………………  …………………………… 
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