
Protokoll fört vid styrelsemöte för KogVet 

Datum 2019-09-12 

Närvarande: Klara Essman, Axel af Ugglas, Olivia Wahlgren, Björn Strömstedt, Matilda Zackrisson, Jonathan 
Källbäcker, Oskar Johansson, Hjalmar Norell och Niklas Andersson 

Plats och tid: Campus Valla 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Mötets ordförande Björn Strömstedt förklarade mötet öppnat. 

§ 1.1 VAL AV TVÅ JUSTERARE 

Till att justera protokollet valdes Olla Wahlgren 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 

Nyckeljakt  
§ 2.2 KASSÖR  

Rutinarbete 
§ 2.3 UB 

Har varit på programråd samt skapat chatt med alla utbildningsansvariga för enkel 
kommunikation. 
§ 2.5 AMO 

Har varit på amo-råd samt bokat in utbildning för AMO.  
§ 2.6 MANA 

Har jagat sponsorer samt avslutat överlämningen. 
§ 2.7 MYSA 

Rutinarbete, möten inplanerade. 
§ 2.8 INFORMATÖR 

Överlämning och rutinarbete 
§ 2.9 UTRIKESANSVARIG 

Budgetmöten och överlämning. Har kontakt med ansvarig person i Nederländerna. 
§ 2.10 MÄSTERICHEF 

Rutinarbete 



§ 3 ÖVERLÄMNING 

Ordförande kontrollerar att alla har kontroll på sina överlämningar. Alla i styrelsen är i fas. 

§ 4 PLANERING AV ÖVERLÄMNINGSMIDDAG 

Möjligheten ska ges till tidigare styrelsen att skapa en lättare “kravlista”. MANA ska undersöka 
att boka lokalen i Colonia, bör inte vara några problem om man bokar i tid. 

§ 5 PLANERING KICK-OFF 

Styrelsen röstade igenom att kick-off blir på Strandgatan 2 för aktivitet och middag den 26/9. 

§ 6 TILLSÄTTA VALBEREDNING 

Tre kandidater till valberedningen finns, Oskar har undersökt stadgarna som säger att vi får rösta 
in dem. Detta bordläggs till nästkommande möte för att de ska kunna närvara. 

§ 7 ERSÄTTNING FÖR KONFERENS 

Student har efterfrågat bidrag för en konferens. Styrelsen har budgeterat för detta och kommer 
sponsra i utbyte mot en kort text om konferensen till våra sociala medier.  

 

§ 8 ÖVRIGA FRÅGOR 

Mästerichef vill undersöka till vilka fester de ska försöka ordna förköp åt sektionen. Detta ska 
göras.  

 

Mästerichef vill undersöka om det är möjligt att ändra fördelningen av uppgifter inom mästeriet. 
Detta kan de göra på egen hand enligt stadgarna. 

 

UB önskar planera in studiestuga. UB ska boka en dag om ungefär två veckor. 

 

MANA önskade rösta på vad för typ av tröja som önskas för styrelsen. Styrelsen röstade igenom 
hoodies.  

Kognitivet har bokat HG för julmys den 12/12. Detta kommer slås ihop med höstmötet om det 
godkänns av STUFF. Detta kommer diskuteras ytterligare för att ordna logistik vid senare möte. 

§ 9 NÄSTA MÖTE 

Nästa styrelsemöte är onsdag den 25/9 klockan 15-17. 

§ 10 BORDET RUNT 

§ 11.1 ORDFÖRANDE  

BOKA KICK-OFF OCH RUTINARBETE.  



§ 11.2 KASSÖR  

Ska diskutera programspons med Arvola och ordna med bankärenden.  
§ 11.3 UB 

Planera studiestuga och eventuellt hålla den. 
§ 11.4 AMO 

AMO-möte och rutinarbete 
§ 11.5 MANA 

Väskor och tröjor 
§ 11.6 CHEF 

Rutinarbete 
§ 11.7 INFORMATÖR 

Rutinarbete 
§ 11.8 UTRIKESANSVARIG 

Ska prata med Bella samt undersöka hur långt i förväg man kan boka tåg. 
§ 11.8 MYSA 

MÖTE MED PULS 

§ 12 MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötets ordförande Björn Strömstedt förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

Sekreterare: Niklas Andersson Ordförande: Björn Strömstedt 

…………………………… …………………………… 

Justerare: Oskar Johansson Justerare: Olivia Wahlgren 

……………………………   …………………………… 

 

 
 




