
Protokoll fört vid styrelsemöte för KogVet 

Datum 2019-05-08 

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

Norell, Robert Snaer Hilduson, Isabella Ågren,  

Plats och tid: Sektionsrummet, 08:15 

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

§ 1.1 Val av två justerare 
Till att justera protokollet valdes Isabella Ågren 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 

Rutinarbete.   

§ 2.2 Kassör  

Börjat kika på styrelsens bokföring.   

§ 2.3 UB  

Rutinarbete.  

§ 2.4 AMO 

Rutinarbete.  

§ 2.5 MANA 

Rutinarbete. Förbereder sig inför att ta över ordförandeposten i höst.  

§ 2.6 MYSA 

Tar in betalningar för kandidatsittningen.  

§ 2.7 Informatör 

Rutinarbete.  

§ 2.8 Mästerichef 

Rutinarbete.   

§ 3 Frågor att vara med i undersökningen för omstrukturering av sektionen  
Styrelsen gick gemensamt igenom frågorna i formuläret.  

§ 4 Nya AMO  



Den 14:e maj är AMO-dagen, och det vore därför bra om den nya, eventuella, AMOn hänger 
med. AMO och blivande Ordförande tittar närmare på detta.  

§ 5 Punkter till SSG-möte 
AMO ska på SSG-möte 9 maj ihop med IDA. AMO finns både för studenter och icke-studenter, 
och det finns då möjlighet att påverka. Styrelsen diskuterade punkter som AMO kan ta med sig.  

§ 6 Övrigt  
a. Mästerichef har ordet:  

a. Mästeriet anser att det köps in för mycket plastartiklar inför nolle-p och vill hellre 
investera i riktiga plasttallrikar & plastglas som kan återanvändas och diskas. 
MYSA föreslår att ansöka om pengar från Grön Sektion. Om inte det går kollar 
styrelsen om vi kan sponsra ytterligare för mottagningen.  

b. Mästeriet efterlyser ett nytt partytält. Kassör i styrelsen kikar på detta.  
c. Mästeriet undrar hur det fungerar med märke i märkesbacken. - Sektionen 

införskaffar färg och material. Plats för märke får man troligtvis information om 
veckan innan nolle-p på generalsmötena. Mästeriet behöver bestämma exakt färg 
och kulör. Färgerna går också att användas till att måla plakat till nolle-p. I övrigt 
kanske KodVet och KVIT kan ta över fadderiets/festeriets märkesplats.  

d. Mästeriet önskar rabatt för nolle-paketet. Kassör har budgeterat för 1000 kronor 
extra än vad Fadderiet fick förra året.  

e. Både den sittande och nya styrelsen är välkomna till styrelsens eftermiddag den 24 
augusti kl 15-19. Styrelsen får hitta på en aktivitet att hålla i till dess.   
 

b. YSA 
a. MYSA anser att miljö-projektet är en stor del av MYSA-posten och därför borde 

posten som endast miljö-ansvarig stå för sig självt, så som det även tidigare år. 
Förslag på ny post blir därför YSA (MYSA utan Miljö).  
 

c. UB tittar på lokal som plan B till skolavslutningen.  

§ 7 Bordet runt – vad ska göras till nästa möte? 
§ 7.1 Ordförande 

Lösa överlämning av nycklar, fixa diplom, skriva ett testamente.  

§ 7.2 Kassör  

Köpa partytält, bokföra, titta på plasttallrikar + glas till mästeriet.   

§ 7.3 UB  

Kolla på lokal till skolavslutningen, rutinarbete.   

§ 7.4 AMO 

Ska på SSG-möte och AMO-möte, eventuellt gå på AMO-inspiration day. Ska kolla med 
kommunen om man kan hyra Skålland till skolavslutningen.  

§ 7.5 MANA 

Fortsätta med rekrytering till nya styrelsen. Planera kick-off med nya styrelsen.  

§ 7.6 MYSA 

Ha möte med Kassör. Gå på Walk the talk, greja med miljöprojekt m.m. 



§ 7.7 Informatör 

Rutinarbete + skicka ut kallelse inför kommande medlemsmöte.  

§ 7.8 Mästerichef 

Rutinarbete.  

§ 9 Nästa möte 
Nästa styrelsemöte är 24 maj, kl 13:15.  

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

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

Sekreterare: Martina Odéen  Ordförande: Wilhelm Brodin 

…………………………… …………………………… 

Justerare: Isabella Ågren  Justerare: Oskar Johansson 

……………………………  …………………………… 
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