
Protokoll fört vid styrelsemöte för KogVet 

Datum 2019-12-18 

Närvarande: Olivia Wahlgren, Björn Strömstedt, Matilda Zackrisson, Jonathan Källbäcker, Theo Loefler, 
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 Jonathan Källbäcker . 

§ 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. Har skickat in årsrapport och 
sektionsutvecklande projekt till Stuff. Har genomfört höstmötet vilket var lyckat. Sektmöte.  
§ 2.2 KASSÖR  

Har fakturerat olika företag och föreningar. 
§ 2.3 UB 

UB-möte 
§ 2.5 AMO 

SSG-möte och AMO-möte där de har planerat inför amo-veckan.  
§ 2.6 MANA 

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

Skickat ut anmälan inför SAFT samt examenssittningen för treorna på kandidaten. 
§ 2.8 INFORMATÖR 

Har skapat facebookevenamang 
§ 2.9 UTRIKESANSVARIG 

Har skapat körschema till KVIA, Planerat inför resan, börjat kolla på intresseanmälan 
§ 2.10 MÄSTERICHEF 

Inte närvarande 



§ 2.11 KBIT-ANSVARIG 

Har påbörjat planeringen inför KVIT. 
 

§ 3 KVIT 

Önskemålen från programmet angående årets KVIT lyftes till vår nya KVIT-ansvarige.  

§ 4 TERMINSRAPPORT 

Ordförande gick igenom terminsrapporten som har skickats in till Stuff.   

§ 5 COGNAC-KALENDER 

Vår systerförening i Nederländerna har önskat att vi ska bidra med en kortare text, citat samt en 
bild till en almanacka de jobbar på. Styrelsen röstar för detta men bordlägger vidare diskussioner 
kring det till efter jul. 

§ 6 SEKT-MÖTE 

Ordförande har deltagit på Sekt-möte. Där presenterade Folkuniversitetet studiecirklar som kan 
ge bidrag till sektionen.  

§ 7 ANTAL SEKTIONSAKTIVA 

Mötet beslutade att inte räkna antalet sektionsaktiva utan gick på den tidigare räkningen. 

§ 8 ÖVRIGA FRÅGOR 

AMO har planer på sitt AMO-projekt och undersökte hur det går till vid salsbokningar.  

§ 9 NÄSTA MÖTE 

Beslutet bordläggs till nästa termin. 

§ 10 BORDET RUNT 

§ 10.1 ORDFÖRANDE  

Rutinarbete 
§ 10.2 KASSÖR  

Rutinarbete 
§ 10.3 UB 

Rutinarbete 
§ 10.4 AMO 

Rutinarbete 
§ 10.5 MANA 

Rutinarbete 
§ 10.6 MÄSTERICHEF 

Inte närvarande. 



§ 10.7 INFORMATÖR 

Rutinarbete 
§ 10.8 UTRIKESANSVARIG 

Ska arbeta med ett första informationsmail till sektionen angående resan.  
§ 10.9 MYSA 

Rutinarbete 
§ 10.10 KVIT-ANSVARIG 

Möte med tidigare KVIT-ansvarig.  
 

§ 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 

……………………………   …………………………… 

 


