
Protokoll fört vid medlemsmöte för KogVet 

Datum 2020-05-12 

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Björn Strömstedt välkomnade alla och förklarade mötet öppnat. 17:20 

§ 2 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE 

Björn Strömstedt väljs av mötet till mötesordförande. Beslutet bifalles genom acklamation.  

Oskar Johansson väljs av mötet till mötesordförande för punkt 16.5. Beslutet bifalles genom 
acklamation.  

§ 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE 

Niklas Andersson väljs av mötet till mötessekreterare. Beslutet bifalles genom acklamation.  

§ 4 VAL AV TVÅ JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE 

Hjalmar Norell och Jonathan Källbäcker väljs av mötet till justerare tillika rösträknare. Beslutet 
bifalles genom acklamation.  

§ 5 FASTÄLLANDE AV DAGORDNING 

Dagordningen fastställs av mötet. Beslutet bifalles genom acklamation. 

§ 6 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 

Röstlängden fastställs till 38 personer. Röstlängden bifalles genom acklamation, vilket innebär att 
mötet är beslutenligt.  

Röstlängden justeras till 31 röstande för punkt § 14  

Röstlängden justeras till 34 röstande för punkt § 15 

 

§ 7 ADJUNGERINGAR 

Mötet beslutar att adjungera in Eliasz Brzeskot Ganning med närvaro- och yttranderätt samt 
yrkanderätt. Beslutet bifalles genom acklamation. 

§ 8 MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 

Medlemmarna finner mötet stadgeenligt utlyst. Beslutet bifalles genom acklamation. 

§ 9 REVISORERNAS ÅRSBERÄTTELSE 

Sektionens revisor gav en årsberättelse för verksamhetsåret 2018 med rekommendation om 
ansvarsfrihet. Beslutet bifalles genom acklamation.  



§ 10 BESLUT FÖR ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 2018 

Mötet finner styrelsen 2018 ansvarsbefriade. Beslutet bifalles genom acklamation. 

§ 11 FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSPLAN FÖR NÄSTKOMMANDE VERKSAMHETSÅR 

Det är mötets mening att godkänna den föreslagna verksamhetsplanen. Beslutet bifalles genom 
acklamation. 

§ 12 FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFTER FÖR NÄSTKOMMANDE VERKSAMHETSÅRET 

Det är mötets mening att inte ändra medlemsavgiften från 0kr. Beslutet bifalles genom 
acklamation. 

§ 13 FASTSTÄLLANDE AV BUDGET FÖR NÄSTKOMMANDE VERKSAMHETSÅRET 

Det är mötets mening att godkänna den föreslagna budgeten för år 2020/2021. Beslutet bifalles 
genom acklamation. 

§ 14 MOTIONER OCH PROPOSITIONER  

14.1 Proposition: Förslag på stadgeändringar  
 

14.1.1  Namnändring: Kursutvärderare ändras till klassrepresentanter. 
Beslutet bifalles genom acklamation. 
 

14.1.2 Förtur för styrelsemedlemmar till Nijmegenresan. Styrelsen får som  
mest förtur till 50% av tillgängliga platser på resan.  
Beslutet bifalles genom stängd votering. 

 
14.1.3 Stadgetolkare får vara medlem i sektionen.  

Beslutet bifalles genom acklamation. 
 

§ 15 VAL AV STYRELSE 

15.1     Val av ordförande 
Hanna Hugosson valdes till ordförande i styrelsen. Beslutet bifalls genom  
acklamation  

 
15.2     Val av kassör 

Emilia Sörengård valdes till kassör i styrelsen. Beslutet bifalls genom  
acklamation. 

 
15.3     Val av MYSA  

Adam Brunell valdes till MYSA i styrelsen. Beslutet bifalls genom 
acklamation. 



 
15.4     Val av Arbetsmiljöombud  

 Anna Westberg valdes till Arbetsmiljöombud i styrelsen. Beslutet bifalls 
 genom acklamation. 
 
15.5     Val av Marknadsföring- och Näringslivsansvarig  

Alexander Eklöw valdes till Marknadsföring- och Näringslivsansvarig i 
styrelsen. Beslutet bifalls genom acklamation. 
 

15.6     Val av utbildningsbevakare  
Philip Lindblad valdes till utbildningsbevakare i styrelsen. Beslutet bifalls 
genom acklamation. 
 

15.7     Val av Informatör 
Axelia Nilsson valdes till Informatör i styrelsen. Beslutet bifalls genom 
acklamation. 

§ 16 VAL AV ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA 

16.1     Val av Alumniansvarig 
Cecilia Ivarsson vals av mötet till Alumniansvarig. Beslut bifalles genom 
acklamation.  
 

16.2     Val av Utrikesansvarig 
Matilda Zackrisson vals av mötet till Utrikesansvarig. Beslutet bifalls genom 
acklamation. 

  
16.3     Val av Stadgetolkare 

Beslutet bordläggs till höstmötet. Beslutet bifalles genom acklamation. 
 

16.4     Val av Revisor  
Maja Hultberg vals av mötet till revisor. Beslutet bifalles genom acklamation. 
 

16.5     Val av ordförande till Valberedningen.  
Björn Strömstedt vals av mötet till ordförande i Valberedningen. Beslutet  
bifalles genom acklamation.  

 
 

16.6     Val av ledamöter till Valberedningen. 
Klara Essman, Hjalmar Norell och Niklas Andersson vals av mötet till  
ledamöter i Valberedningen. Beslutet bifalles genom acklamation. 
 



§ 17 ÖVRIGA FRÅGOR 

 

§ 18 MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötets ordförande Björn Strömstedt förklarar mötet avslutat 20.24. 

 

 

Vid protokollet 

Sekreterare: Niklas Andersson Ordförande: Björn Strömstedt 

…………………………… …………………………… 

Justerare: Hjalmar Norell Justerare: Jonathan Källbäcker 

……………………………   …………………………… 

 
 
rast 18.20-18.35  


