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Protokoll fört vid styrelsemöte för KogVet 

Datum 2018-11-30 

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

Frånvarande: Jonas Hilmerson, Hampus Arvå. 

Plats och tid: U10 C-Huset, 8-10 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Mötets ordförande Patricia Lindblad förklarade mötet öppnat. 

§ 1.1 ADJUNGERINGAR 

Inga adjungeringar. 

§ 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 Martin Lind och Katarina Iversen. 

§ 2 BORDET RUNT 

§ 2.1 ORDFÖRANDE 

Rutinarbete. 

§ 2.2 VICE ORDFÖRANDE 

Skickat ut anmälan till SAFT. Planerat höstmötet. 

§ 2.3 KASSÖR  

Ej närvarande. 

§ 2.4 UB 

Planerat höstmötet. 

§ 2.5 AMO 

Skrivit testamente, terminsrapport samt stressenkätsrapport. Programmet får en ny 
studievägledare i December. 

§ 2.6 MAFA 

Rutinarbete. 

§ 2.7 MIO 

Ej närvarande. 
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§ 2.8 INFORMATÖR 

Strulat med röstningssystem, men möte om lösning sker omgående. Lite strul med att få igång 
det som ELIN har och bristande kommunikation med LiUs IT-avdelning. 

§ 2.9 CHEF 

Skrivit testamente. 

§ 2.10 GENERAL 

Jobbat på CK samt börjat på testamente. 

§ 2.11 SEKRETERARE 

Rutinarbete. 

§ 3 ÖVERLÄMNING 

Vice-Ordförande anordnar. Antagligen mötas i en sal och har en generell överlämning där StuFF 
kan presentera också, varpå vi har individuella möten angående varje post. På kvällen sker en 
middag som den nya styrelsen anordnar. Detta ska äga rum den 15:e December.  

 § 4 TESTAMENTEN 

Ett fåtal i styrelsen är klara, men de måste vara klara till överlämningen senast, helst innan. 
Styrelsen ska även skriva ett övergripande testamente. 

§ 5 TERMINSRAPPORT 

Framförallt UB, AMO och Ordförande som bör fylla i. Samtliga medlemmar i Styrelsen bör se 
över den och fylla i där det lämpar sig. Deadline är i mitten på December. 

§ 6 MAILADRESSER TILL MÄSTERIET 

Kan bli problematiskt med nya namn på mail-adresserna som ska hittas på. Nuvarande 
Informatör gör detta i samband med överlämningen och med nya Informatören efter höstmötet. 

§ 7 HÖSTMÖTE 

Kaffé, té och pepparkakor samt Pizza kommer det att bjudas på. Vice ringer pizza på måndagen 
och UB har bokat en bil. Mästeriet väljs in sist, pizza serveras innan dess. Dagordningen är 
utmailad. Informatör och MAFA sprider eventet lite mer.  

§ 8 UTVÄRDERING 

Styrelsen gör en intern utvärdering över året. 
 
Generalen och Chefen har framförallt haft arbete att göra i sina utskott, men har funnit stöd i 
styrelsen. Sekreterare har haft ganska lugnt. Informatör har haft jämn arbetsbelastning, och 
kontinuerligt arbete. MAFA har haft väldigt mycket att göra periodvis. AMO-råden tar betydligt 
mycket mer tid än väntat, tagit mycket tid med att fixa AMO saker snarare än att jobba för 
KogVet. UB har haft mycket att göra både i våras och i början på hösten med de nya ändringarna 
på kursutvärderingarna. 
 
Kontinuitet är nästan obefintlig i en studentverksamhet. Kanske inte skulle försökt trycka igenom 
mästeriförändringen så snabbt, men återigen, svårt med kontinuitet. 
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Som styrelse har vi haft mycket att göra i år, vi hade ett stort SU-projekt, mycket strul med 
GDPR. Stressenkäten och nya kursutvärderingar som vi även har skulle även kunna klassas som 
SU-projekt.  
 
CK gick jättebra, eloge till KrogVet.  
 

§ 9 DIPLOM 

Diplom delas ut från ordförande till samtliga styrelsemedlemmar. 

§ 10 NÄSTA MÖTE 

Inget mer möte. Nästa är överlämningen. 

§ 12 MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötets ordförande Patricia Lindblad förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

Sekreterare: Alexander Löfstrand   

……………………………   

Justerare: Katarina Iversen  Justerare: Martin Lind 

……………………………   …………………………… 

 

 

 

 

 

 




