
Protokoll fört vid styrelsemöte för KogVet 

Datum 2019-04-09 

Närvarande: Axel af Ugglas, Björn Strömstedt, Olivia Wahlgren, Oskar Johansson, Jonathan Källbäcker, 
Matilda Zackrisson, Niklas Andersson 

Plats och tid:  Kårhuset Kollektivet, onsdag 19.15 4/9 2019 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Mötets ordförande Björn Strömstedt förklarade mötet öppnat. 

§ 1.1 VAL AV TVÅ JUSTERARE 

Till att justera protokollet valdes Jonathan Källbäcker 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 

Övergång som har gått bra 
§ 2.2 KASSÖR  

Övergång 
§ 2.3 UB 

Övergång 
§ 2.5 AMO 

§ 2.6 MANA 

§ 2.7 MYSA 

§ 2.8 INFORMATÖR 

§ 2.9 UTRIKESANSVARIG 

§ 2.10 MÄSTERICHEF 

§ 3 RÖSTA IN NYA MEDLEMMAR 

Styrelsen röstade in nya medlemmar på posterna AMO, MANA, INFORMATÖR, MYSA och 
UTRIKESANSVARIG. Posterna fylldes med O.Wahlgren, A. af Ugglas, N.Andersson, H.Norell 
respektive M.Zackrisson. 

§ 4 GDPR  

Samtliga medlemmar skrev på GDPR avtal. 



§ 5 KONTROLL AV ÖVERLÄMNINGAR 

Ordförande kontrollerar hur överlämningarna går från tidigare styrelse. De nyinröstade fick 
information om hur de ska gå tillväga. 

§ 6 NYCKELKVITTENSER OCH NYCKLAR 

Ordförande ska hitta nycklar hos tidigare medlemmar och se till att rätt medlemmar i styrelsen 
får de nycklar som de ska ha. 

§ 7 PROGRAMRÅD 

Jonathan är förberedd inför nästa programråd och förklarar hur ett sådant går till. 

§ 8 ALUMNIANSVARIG 

Mer information ska tas fram för att se vad som krävs för att ordna en alumniträff. Efter det tas 
beslut om vem som tar ansvar för det. 
 

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR 

Oskar lyfter fram att Matilda som Utrikesansvarig får skapa ett team om hon vill ha stöd i 
processen.  

 

När överlämningen av alla konton har skett ska vi gå ut med vår nya styrelse.  

 

Jonathan har varit på möte för UB med stuff. 

 

UB vill tillsammans med AMO gå ut med vilka de är för att studenterna ska veta var de kan 
vända sig.  

 

UB vill ha en studiestuga i september men behöver få tillgång till salsbokning innan det går att 
välja datum. 

 

§ 10 NÄSTA MÖTE 

Nästa styrelsemöte är torsdag 12/9 2019 klockan 10.00-12.00. 

§ 11 BORDET RUNT 

§ 16.1 ORDFÖRANDE  

Ska lösa nycklar och kvittenser. Ska ta reda på mer info om Alumni av Arvola. Ta reda på 
salsbokningen.  
§ 16.2 KASSÖR  

Ska hjälpa mästeriet med bokföring. Ska diskutera budget med MYSA och Utrikes. 



§ 16.3 UB 

Programråd. Prata med alla klassrepresetanter så att alla är på samma sida.  
§ 16.4 AMO 

Ska ha fysisk överlämning med Bella, bolla ideer med henne om projektet. 
§ 16.5 MAFA 

Rutinarbete, ska leta spons.  
§ 16.6 CHEF 

§ 16.7 INFORMATÖR 

Ska lösa överlämning med Martina.  
§ 16.8 UTRIKESANSVARIG 

Ska prata överlämning med Amelie.  
§ 16.8 MYSA 

Rutinarbete 

§ 16 MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötets ordförande Björn Strömstedt förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

Sekreterare: Niklas Andersson Ordförande: Björn Strömstedt 

…………………………… …………………………… 

Justerare: Jonathan Källbäcker Justerare: Oskar Johansson 

……………………………   …………………………… 

 




