
Protokoll fört vid styrelsemöte för KogVet 

Datum 2019-03-19 

Närvarande: Martina Odéen, Oskar Johansson, Wilhelm Brodin, Hjalmar Norell, Isabella Ågren, Katarina 

Iversen, Björn Strömstedt, Klara Essman 

Frånvarande: Robert Snaer Hilduson 

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 Oskar Johansson och Isabella Ågren.  

§ 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  

Rutinarbete.  

§ 2.3 UB 

Varit på UB-möte. StuFF informerade om Pedagogikdagar för studenter med fokus på 

utvärdering och IT på universitet. UB fortsätter sin jakt efter kursutvärderare från åk 2.   

§ 2.5 AMO 

Skickat ut enkät om psykisk ohälsa.  

§ 2.6 MANA 

Fortsatt kontakt med Sectra.   

§ 2.7 MYSA 

Haft möte med SAKS.   

§ 2.8 Informatör 

Börjat presentera varje styrelsepost på Instagram.  

§ 2.9 Festerichef 

Rutinarbete. 
§ 2.10 Mästerichef 

Uppstartsmöte och möte med webbgruppen.   



§ 3 Vårmötet  
a. Medlemsmötet kommer att hållas den 24 april kl 17:30.  
b. Vilken information ska ut?  

i. Kallelse: dagordning, tid och plats, propositioner (förslag på poständring finns i 
AMO-mappen + ta upp enkel och absolut majoritet som röstades igenom förra 
medlemsmötet), verksamhetsberättelse (från styrelsen, fadderiet och festeriet).   
 

c. Hur gör vi för att revisorn ska få bra/bättre förutsättningar nästa år?  
Revisorns planering och önskemål för denna gång var att hinna lägga en månad per 
redovisning (fadderiet, festeriet, styrelsen). Styrelsens förslag blir att när höstterminen 
börjar, ska bokföringen finnas tillhanda för revisorn. I övrigt, för att underlätta för 
kassörerna att få in bokföringen i tid, erbjuder StuFF bokföringskurser, vilket kan vara till 
hjälp.  

§ 4 Årsmöte baljan  
Årsmöte med baljan den 16 april kl 17:30 C2. Festeri- och mästerichef, MYSA och MANA går.  

§ 5 Övrigt  
a. Datum på skolavslutning är ej satt ännu och bordläggs till nästa möte.  
b. Pengar 

a. Kassör fixar fika till varje styrelsemöte  
b. Styrelsen stöttar upp med pengar för KVIT vid behov  

c. MYSA kikar på hur vi gör med SAFT i fortsättningen angående om det ska det läggas på 
sommaren istället för på vintern.  

§ 6 Bordet runt 
§ 6.1 Ordförande   

Mejla Klara på StuFF, boka lokal för medlemsmötet samt förbereda dagordning, kallelser m.m. 
Ska även på sekt-möte.  

§ 6.2 Kassör  

Kolla på kickoff till styrelsen.  

§ 6.3 AMO 

Rutinarbete.  

§ 6.4 MANA 

Hitta ny omslagsbild till hemsidan.  

§ 6.5 MYSA 

Ska på miljömöte och examenssittningsmöte, samt ha möte med mästeriet. Kollar även på 

”Funlight” (miniversion av SAFT). Ska på programmeringsstuga på fredag samt lansera  

KodVet.  

§ 6.6 Informatör 

Fortsätta posta bilder på alla poster från styrelsen på Instagram och Facebook.  

§ 6.7 Festerichef  



Ska kika på verksamhetsberättelse.  
§ 6.8 Mästerichef 

Rutinarbete och ska ha tacosittning.  

§ 7 Mötets avslutande 
Nästa styrelsemöte är 3 april, kl 8-10 i sal P26.  

§ 8 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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