
Protokoll fört vid styrelsemöte för KogVet 

Datum 2019-11-13 

Närvarande: 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 Olivia 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 

Sekt-möte, talade om ordförandes roll. ELINS ordförande är sådär. Undersökt stadgar inför 
höstmöte. Undersökt vad som behöver göras inför höstmöte. Haft varit på masterfika, två 
gånger om för att prata om sitt projekt. De uppskattade det och hade samma syn på dagens 
samarbete.  
§ 2.2 KASSÖR  

Rutinarbete.  
§ 2.3 UB 

UB-möte med workshops. Satt med på möte med dekan och andra högt uppsatta inom filfak 
angående masterprogrammet. Möte med Annika om hur man ska utvärdera kurserna på 
masterprogrammet vilket ska diskuteras med masterstudenter. Har bokat salar till 
studiestuga den 2/12. Var med på masterfika.  
§ 2.5 AMO 

AMO-möte samt handledning med camo. möten kring kommande AMO-event. 
§ 2.6 MANA 

Rutinarbete. Har haft kontakt med UNISTORE ang reklam för kläderna 
§ 2.7 MYSA 

Mailat mycket, med studentbostäder om byte av inneboende. Problem med kodlåset till  
sektionsrummet.  
§ 2.8 INFORMATÖR 

Har påbörjat presentationerna av styrelsen på våra sociala medier samt skickat ut mail kring 
kommande evenemang. 



§ 2.9 UTRIKESANSVARIG 

Har haft möte om KVIA, börjar bli klart, 3 alumner bokade. Bella ska fortsätta med arbetet.  
Haft kontakt med holländarna samt med Grabska om när de ska åka. Första veckan i maj  
ser lovande ut.  
§ 2.10 MÄSTERICHEF 

Inte närvarande. 

§ 3 MÖTE MED MASTERN 

Ordförande hade möte med masterprogrammet. Första året var sugna på att ordna 
välkomstaktiviteter för nya på programmet. Det diskuterades även att de ska ta del på 
studiestugor. Masterprogrammet ska även vara en del av examenssittningen men det är mer 
nischat mot kandidaten. Förra året ville de inte vara med alls. Till i år kanske de kan få pengar att 
ordna eget. 

Det diskuterades även om att anordna något speciellt evenemang under nolle-p för 
masterprogrammet, detta skulle föredragsvis göras av någon på masterprogrammet. De vill 
däremot inte fylla en styrelseplats för att bli förtroendevalda för uppgiften och att ge bidrag från 
styrelsen till någon som inte är förtroendevald kan vara problematiskt.  

De i tvåan tyckte även att det är för få platser på sittningar och att de inte får plats. De 
informeras likt alla andra, mästeriet ska ta del av åsikten.  

Ordförande kommer fortsätta med arbetet kring allt detta då han har det som är hans 
sektionsutvecklandeprojekt.  

§ 4 HÖSTMÖTE 

Vi ska skapa facebookevenemang samt maila ut en inbjudan till hela sektionen. Detta görs av 
ordförande och informatör. Det ska ut senast 10 arbetsdagar innan mötet enligt stadgarna men 
första inbjudan kommer gå ut tidigare än så.  

Kaffe kommer beställas från baljan och mat ska undersökas av ordförande.  

§ 5 SEKTIONSRUMMET 

Kodlåset till sektionsrummet fungerar inte. MYSA har undersökt och det ser ut som att sladdar 
har gått sönder i låset. Han har varit i kontakt med kod och lås som vi köpte låset av. MYSA 
funderar på om det finns en bättre lösning istället för att ersätta med ett nytt lås. Han ska i första 
hand undersöka om vad det skulle kosta att laga det.  

§ 6 JULMYS 

Det var tidigare tänkt att styrelsen skulle genomföra en pjäs. Det blir ett julquiz istället.   

§ 7  

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 

Utrikesansvarig ville förtydliga med MANA att Tommy pratar om sin roll som kogvetare på 
alumniträffen, vilket MANA ska förtydliga när de möts.  

 

Utrikesansvarig önskar att styrelsen visar vägen med att mingla med alumnerna direkt på puben 
så att det inte blir separata bord utan mingel kring ämnet. Styrelsen går med på det.  

 

Frågor om när sektionsväskorna kommer har dykt upp, främst i ettan. De ska komma i veckan 
och bör delas ut i början av nästa vecka.  

 

§ 9 NÄSTA MÖTE 

Nästa styrelsemöte är onsdag den 25/11 klockan 15-17 i sal SH62. 

§ 10 BORDET RUNT 

§ 11.1 ORDFÖRANDE  

Dagordning till höstmötet samt sektionsutvecklande projekt. 
§ 11.2 KASSÖR  

Rutinarbete. 
§ 11.3 UB 

Ska ha programråd, ha lunchmöte med masterrepresentanterna samt skapa evenemang för  
kommande studiestuga. 
§ 11.4 AMO 

Rutinarbete, ska stå i kollo med andra AMO 
§ 11.5 MANA 

Ska möta Tommy för planering inför KVIA och lunch.  
§ 11.6 MÄSTERICHEF 
§ 11.7 INFORMATÖR 

Ska fortsätta presentera styrelsen samt skicka ut inbjudan till höstmötet. 
§ 11.8 UTRIKESANSVARIG 

Körschema till KVIA. Holländarna ska återkomma me förslag på aktiviteter. 
§ 11.8 MYSA 

Undersöka låset sektionsrummet.  

§ 12 MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötets ordförande Björn Strömstedt förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 



Sekreterare: Niklas Andersson Ordförande: Björn Strömstedt 

…………………………… …………………………… 

Justerare: Oskar Johansson Justerare: Olivia Wahlgren 

……………………………   …………………………… 

 


