
Protokoll fört vid styrelsemöte för KogVet 

Datum 2019-11-25 

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 Axel af Ugglas 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 

Planering inför höstmötet, rutin, har varit på programråd. 
§ 2.2 KASSÖR  

Har fakturerat olika företag och föreningar. 
§ 2.3 UB 

Kursutvärderingar och programråd.  
§ 2.5 AMO 

Stod i collo med olika AMOs, kaffe för en åsikt, har även genomfört ytterligare arbete kring 
det evenmanget 
§ 2.6 MANA 

Har planerat inför gästföreläsningen, tagit bilder för reklamsamarbete och pratat med  
marknadsbyrån angående trasiga väskor.  
§ 2.7 MYSA 

Rutinarbete 
§ 2.8 INFORMATÖR 

Har skapat facebookevenamang 
§ 2.9 UTRIKESANSVARIG 

Har skapat körschema till KVIA, rutinarbete 
§ 2.10 MÄSTERICHEF 

Inte närvarande 



§ 3 PROGRAMRÅD 

Ordförande och UB har varit på programråd. Det diskuterades om att det var en dålig 
uppslutning till träffen med fadderföretagen. Programmet hade svårt att få ut informationen till 
studenterna. Ett samarbete med styrelsen framöver till liknande evenemang för att försäkra att 
informationen går ut. 

§ 4 DAGORDNING HÖSTMÖTE 

Ordförande visade upp en preliminär dagordning till höstmötet som diskuterades av styrelsen.  

§ 5 JULMYS 

Styrelsen diskuterade ideér till julquizet styrelsen ska genomföra på Kognitivets julmys.  

§ 6 BALJANMÖTE 

Styrelsen är inbjuden till Baljans höstmöte med övriga sektioner. Ordförande ska delta. 

§ 7 ÖVRIGA FRÅGOR 

Styrelsen beslutade över catering till höstmötet.  

§ 8 NÄSTA MÖTE 

Nästa styrelsemöte är onsdag den 4/12 klockan 08-10. 

§ 9 BORDET RUNT 

§ 9.1 ORDFÖRANDE  

SEKT-möte och arbete inför höstmötet. 
§ 9.2 KASSÖR  

Mycket att stå i, bank och örat SEKT-möte 
§ 9.3 UB 

Har ett ub-möte samt ha en studiestuga.  
§ 9.4 AMO 

Ska planera AMO-veckan och ha ett SSG-möte. 
§ 9.5 MANA 

Gästföreläsning och ta hand om de defekta ryggsäckarna. 
§ 9.6 MÄSTERICHEF 

Inte närvarande. 
§ 9.7 INFORMATÖR 

Rutinarbete inför höstmötet. 
§ 9.8 UTRIKESANSVARIG 

Ska genomföra KVIA samt prata med vår medpart i Nederländerna.  
§ 9.9 MYSA 

Möte med örat 



§ 10 MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötets ordförande Björn Strömstedt förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

Sekreterare: Niklas Andersson Ordförande: Björn Strömstedt 

…………………………… …………………………… 

Justerare: Oskar Johansson Justerare: Axel af Ugglas 

……………………………   …………………………… 

 

 


