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Protokoll fört vid styrelsemöte för KogVet 

Datum 2018-11-15 

Närvarande: Jonas Hilmerson, Patricia Lindblad, Erik Kindberg, Anton Björnqvist, Alexander Löfstrand, 
Alexander Melbi, Katarina Iversen, Martin Lind, Wilhelm Brodin, Maja Lindberg, Ebba Fogelberg, Isabella 
Ågren, Hampus Arvå. 

Frånvarande: Martin Lind. 

Plats och tid: R44 C-Huset, 13-15 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Mötets ordförande Patricia Lindblad förklarade mötet öppnat. 

§ 1.1 ADJUNGERINGAR 

Ebba Fogelberg och Isabella Ågren adjungeras in med närvaro- och yttranderätt. 

§ 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 Maja Lindberg och Jonas Hilmersson. 

§ 2 BORDET RUNT 

§ 2.1 ORDFÖRANDE 

Rutinarbete. Skickar två kogvetare på företagskväll för att representera sektionen och 
programmet. Vår SU-rapport ska in 6:e januari, terminsrapport 17:e december.  
 

 

§ 2.2 VICE ORDFÖRANDE 

Rutinarbete. 

§ 2.3 KASSÖR  

Rutinarbete. 

§ 2.4 UB 

Jobbat med det nya upplägget för kursutvärderingar. 

§ 2.5 AMO 

Fått inbjudan till SSG-möten från IDA. 

§ 2.6 MAFA 

Rutinarbete. 

§ 2.7 MIO 

Rutinarbete. 
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§ 2.8 INFORMATÖR 

Röstningssystem. 

§ 2.9 CHEF 

Tagga CK! 

§ 2.10 GENERAL 

Planerar inför nästa år och överlämningen. 

§ 2.11 SEKRETERARE 

Rutinarbete. 

§ 2.12 VALBEREDNINGENSORDFÖRANDE 

5:e december är första eventet för KVIT. Har tagit fram nomineringar inför höstmötet. 

§ 3 HOLLANDSUTBYTE 

Ansvariga i Holland vill bestämma datum redan nu, fast egentligen ska nästa utrikesansvarig 
ansvara över detta. Mötet diskuterar hur vi ska lösa datum för hollandsresan, om vi ska vänta tills 
efter höstmötet eller bestämma datum redan nu. De har fått två preliminära datum, men förutom 
det så gör inte sittande utrikesansvarig något mer utan vi väntar på höstmötet. 

§ 4 VALBEREDNINGEN 

Behöver frågor som ska ställas till kandidater. Nyckelfrågor för varje post.  
 
Mötet diskuterade ifall vi ska framföra motiveringen framför kandidaten för att dra ner på tiden. 
Tidsbegränsning för sin egen presentation och tidsgräns för följdfrågor. En tidsgräns kommer 
därmed bestämmas och presenteras för hur lång tid en enskild kandidat kommer att behandlas. 
Valberedningen kommer att informera om tidsbegränsningen på själva mötet. 
 
Mötet diskuterar i vilken ordning olika poster ska röstas in och vilka effekter detta har på mötet 
och invalda poster. 
 
Stolar för kandidaterna utanför salen samt lägga fram spel för kandidaterna. 
 
Bokat A1 15:00 den 6:e December för medlemsmötet. 

§ 5 TESTAMENTEN 

Traditionellt sett så går man på luciafesten och får en överlämningsmiddag innan kravallen vilket 
gör att hela den dagen blir en överlämningsdag 15:e december luciafesten. Kan skrivas på 
studiestugan den 22:a november om man önskar. 
 
Beslut: Vi ska skriva ett stycke ish för varje post i ett sektionsövergripande testamente. 

§ 6 STADGEOMRÖSTNING 

Vi röstar inte igenom igen på mötet, men informerar varför. 

§ 7 ARBETSORDNING STYRELSEN 

Beslut: Mötet röstade för och godkände arbetsordningen för styrelsen. 
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§ 8 ARBETSORDNING MÄSTERI 

Beslut: Mötet röstade för och godkände arbetsordningen för mästeriet. 

§ 9 VERKSAMHETSPLAN 

Beslut: Mötet röstade för och godkände verksamhetsplanen. 

§ 10 HOLLANDSKALENDER 

Deadline 30:e november. En bild och ett stycke. MAFA drar i det i samband med Informatören.  

§ 11 ÖVRIGA FRÅGOR 

Mästeriworkshop: Stort intressse i början som sen avtog. Fanns ett antal förslag för olika saker, 
bland annat en loga som visades på mötet. 

 
Åtgärdsplan: Senaste mötet skulle lärarmötet rösta igenom åtgärdsplanen på årsmötet. Vi 
kommer ej rösta igenom på höstmötet, men bör skrivas i testamente om att röstas igenom på 
vårmötet. 
 
Lyfta till StuFF att vi saknar studievägledare. UB pratar med StuFF på måndag. 
 
SAFT 
Mötet diskuterade huruvida vi ska skjuta till pengar till SAFT. 
Borde försöka lägga mer på Nolle-P. 
Beslut: Röstade för att ge SAFT 2000kr till eftersom lokalen var dyrare i år. 

§ 12 NÄSTA MÖTE 

Den 30:e november 8-10. 

§ 13 MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötets ordförande Patricia Lindblad förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

Sekreterare: Alexander Löfstrand   

……………………………   

Justerare: Maja Lindberg  Justerare: Jonas Hilmersson 

……………………………   …………………………… 




