
Protokoll fört vid styrelsemöte för KogVet 

Datum 2019-04-16 

Närvarande: Björn Strömstedt, Martina Odéen, Oskar Johansson, Wilhelm Brodin, Hjalmar Norell, Robert 

Snaer Hilduson, Isabella Ågren, Katarina Iversen 

Frånvarande: Klara Essman  

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 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, bokat lokal för medlemsmöte.  

§ 2.2 Kassör  

Ansökt om deklarationsfrihet, vilket vi fått och är därmed deklarationsbefriade i 5 år framöver.  

§ 2.3 UB  

Rutinarbete.  

§ 2.5 AMO 

Arbete med skolavslutningen.  

§ 2.6 MANA 

Rutinarbete.  

§ 2.7 MYSA 

Håller på med diplomering av miljösektionerna och grejat med kandidatsittningen.  

§ 2.8 Informatör 

Vanligt rutinarbete och skickat ut kallelse till kommande medlemsmöte.  

§ 2.9 Festerichef 

Sista sittningen för Festeriet planeras. Har även skrivit verksamhetsberättelse från året som gått.  

§ 3 Vårmöte  
a. Styrelsen gick igenom och fastställde dagordningen inför medlemsmötet.  
b. Kassör och MANA köper pizza, UB köper kaffe, te och fika.  



c. Klara från StuFF kan inte vara med och hålla i mötet, ordförande skickar och frågar om 
någon annan från StuFF kan hålla i det i stället. Om inte, kommer ordförande att hålla i 
mötet.  

§ 4 Skolavslutning   
Datumet för skolavslutningen är satt till 2 juni. Förslag på tid och plats är kl 16:00 i Skålland.  

§ 5 Promotion av koggiga tjänster 
a. Linköpings kommun söker KogVet-studenter som deltidsarbetare inom olika KogVet-

tjänster. Även en student inom HR-programmet vill utföra en studie och tanken är att 
kombinera promotion av jobb från kommunen medan studenten rekryterar deltagare. 
Mest lämpligt att göra detta är den 23e april efter kl 15. MANA sköter denna kontakt. 

 

b. Oskarshamns kärnkraftverk söker mastersstudenter från KogVet samt erbjuder exjobb. 
MANA undersöker detta vidare.   

§ 6 Pengar 
Styrelsen diskuterade förslag på vad vi ska spendera sektionens pengar på. Förslagen var bland 
annat att uppdatera styrelsen inventarier (ex köpa in partytält), sponsra mottagningen med mer 
pengar, anordna skolavslutning varje år och köpa sektionsbil.  

§ 7 Slå ihop posterna logistik och transport  
Förslag kom upp att dela på dryck och transport-posten till dryck för sig och slå ihop transport 
med logistik. Detta eftersom transport snarare går under logistik-posten och det kan bli rörigt i 
arbetsfördelningen mellan att transportera material och samtidigt vara ansvarig för dryck.   

§ 8 Spam-mejl   
Styrelsen får spammejl. När detta händer behöver den berörde direkt skicka en print screen på 
detta mejl till Informatören, eftersom Bineros support behöver en print screen på dessa mejl 
inom 24 timmar för att de ska kunna spåras. Under tiden byter alla i styrelsen sina lösenord.  

§ 9 Övrigt   
a. MANA och Festerichef går på Baljans årsmöte.  
b. Styrelsen behöver börja fundera på datum för överlämning och skifte till nya styrelsen. 

Rimligtvis bör testamentena vara skrivna inom en månad efter medlemsmötet.  

§ 10 Bordet runt 
§ 10.1 Ordförande 

Prata med revisorn och StuFF, och se till att det finns en verksamhetsplan att rösta igenom till 
medlemsmötet.  

§ 2.2 Kassör  

Göra budget för Styrelsen 2019–2020. Ordna med beställning av pizza från Mona-Lisa till 
medlemsmötet. Gå på SEKT-möte.  

§ 2.3 UB  



Fixa fika för årsmötet och kolla lokal för skolavslutningen (om det skulle regna). Kolla på 
studiestuga.  

§ 2.5 AMO 

Kolla fotograf till skolavslutningen och gå på AMO-möte.  

§ 2.6 MANA 

Fortsätta kontakten med Oskarshamn och Linköpings kommun angående promotion av arbeten 
till KogVet-studenter.  

§ 2.7 MYSA 

Rutinarbete.  

§ 2.8 Informatör 

Rutinarbete och skicka ut dagordning till medlemsmötet.  

§ 2.9 Festerichef 

Hålla i festeriets sista sittning.  

§ 11 Nästa möte 
Nästa styrelsemöte är i sal RG1 8 maj, kl 08:00.  

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

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

Sekreterare: Martina Odéen  Ordförande: Wilhelm Brodin 

…………………………… …………………………… 

Justerare: Isabella Ågren  Justerare: Oskar Johansson 

……………………………  …………………………… 

 
 
 
 


	§ 1 Mötets öppnande
	§ 1.1 Val av två justerare
	§ 1.2 Fastställande av dagordningen
	§ 1.3 Genomgång av tidigare mötesprotokoll

	§ 2 Bordet runt
	§ 2.1 Ordförande
	Rutinarbete, bokat lokal för medlemsmöte.
	§ 2.2 Kassör
	Ansökt om deklarationsfrihet, vilket vi fått och är därmed deklarationsbefriade i 5 år framöver.
	§ 2.3 UB
	Rutinarbete.
	§ 2.5 AMO
	Arbete med skolavslutningen.
	§ 2.6 MANA
	Rutinarbete.
	§ 2.7 MYSA
	Håller på med diplomering av miljösektionerna och grejat med kandidatsittningen.
	§ 2.8 Informatör
	Vanligt rutinarbete och skickat ut kallelse till kommande medlemsmöte.
	§ 2.9 Festerichef
	Sista sittningen för Festeriet planeras. Har även skrivit verksamhetsberättelse från året som gått.

	§ 3 Vårmöte
	§ 4 Skolavslutning
	§ 5 Promotion av koggiga tjänster
	§ 6 Pengar
	§ 7 Slå ihop posterna logistik och transport
	§ 8 Spam-mejl
	§ 9 Övrigt
	§ 10 Bordet runt
	§ 10.1 Ordförande
	Prata med revisorn och StuFF, och se till att det finns en verksamhetsplan att rösta igenom till medlemsmötet.
	§ 2.2 Kassör
	Göra budget för Styrelsen 2019–2020. Ordna med beställning av pizza från Mona-Lisa till medlemsmötet. Gå på SEKT-möte.
	§ 2.3 UB
	Fixa fika för årsmötet och kolla lokal för skolavslutningen (om det skulle regna). Kolla på studiestuga.
	§ 2.5 AMO
	Kolla fotograf till skolavslutningen och gå på AMO-möte.
	§ 2.6 MANA
	Fortsätta kontakten med Oskarshamn och Linköpings kommun angående promotion av arbeten till KogVet-studenter.
	§ 2.7 MYSA
	Rutinarbete.
	§ 2.8 Informatör
	Rutinarbete och skicka ut dagordning till medlemsmötet.
	§ 2.9 Festerichef
	Hålla i festeriets sista sittning.

	§ 11 Nästa möte
	§ 12 Mötets avslutande

