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1. Mötet öppnas
2. Närvarande
Nils Isacsson, Örn Kolbeinsson, Anna Käck, Karin Strömberg, Thorulf Erlingsson
3. Dagens sekreterare
Örn Kolbeinsson
4. Dagordning
1. Stuff- studeranderepresentanter
2. Stuff - roll ups.
3. Sektionssittningen - info. - dryck.
4. Skåp
5. Alumni nätverk !
6. Äskning
7. Psykologisation (de kommer kl 16)
8. Övrigt
5. StuFF studeranderepresentanter
Andra sektioner har inte upplevt problem med att hitta studeranderepresentanter. Nils
ska ha möte med StuFF och diskutera vidare vad som ska göras, samt vilka platser
som finns lediga. Detta bör göra det lättare att rekrytera när vi har mer information.
6. StuFF Roll-ups
StuFF ger alla sektioner gratis Roll-ups. Roll-upsen skulle kunna ha alla utskottens
logger, samt StuFFs. Det vore roligt med Roll-ups, men problemet är vem som ska
designa den. Ett förslag är att göra dem med endast en kort text, exempelvis
”Onsdagsfika” eller dylikt. Diskussionen fortsätter på facebook.
7. Sektionssittning
Dryck måste serveras på sittningen. Ett alternativ är att servera läsk då vi ej får bjuda
på alkohol. Däremot är det kanske möjligt att servera alkohol nu, då vi tar betalt för
sittningen. Nils ska undersöka hur mycket sittningen skulle kosta med alkohol, och
detta ska sedan diskuteras. Vi bör gå ut med datumet relativt snart. Förslag till tema
är för närvarande Quentin Tarantino.
8. Skåpet
Skåpansvarig, Örn, äskar 199.00kr för att köpa en ny kaffekokare till onsdagsfikat då
en kaffekokare gått sönder. Kaffekokaren skulle komma sektionens medlemmar till
nytta då onsdagsfikat är ett mycket uppskattat inslag, och mycket kaffe går åt.
Äskningen bifölls enhälligt.
En av nycklarna till sektionens skåp är borta. Frågan togs upp om vi behöver byta
lås på skåpet, och i så fall om den person som tappat bort nyckeln ska betala en del

av kostnaden. Däremot är det oklart vem som äger skåpet, och om vi har ”rätt” att
byta låset.
9. Alumninätverk
Sektionen har ingen ansvarig, men har ändå tillgång till nätverket. Nätverket försöker
hålla kontakt med de som går ut, och håller reda på kontaktuppgifter och
arbetsplatser. Alumninätverket skulle exempelvis kunna komma utskotten till nytta om
de behöver ha reda på en föreläsare inom något särskilt. Det är oklart hur man får
tillgång till det, men om man har en ansvarig har man aktivt tillgång till sökfunktionen.
Thorulf kan tänka sig att vara ansvarig, detta för att se om alumninätverket skulle
kunna komma sektionen till nytta.
10. Psykologisation
Matilda Berg, representant för Pskologisation, adjungerades in på mötet.
Psykologisation förklarar att psykologisation egentligen vill vara en
intressegrupp/utskott, men eftersom de är en ideel förening blev detta en juridisk
omöjlighet och de ville därför ha ett samarbetsavtal som skulle ge samma förmåner.
Då deras medlemsavgift är 0kr kan alla stimulus medlemmar gå på föreläsningarna.
Matilda ska ha möte med de andra i psykologisations styrelse i veckan och komma
med ett nytt förslag till samarbetsavtal.
11. T10s äskning för examensceremoni/sittning
Termin 10 äskade 5000kr för sin examensceremoni och examenssittning med
eftersläpp. Efter diskussion beslutar styrelsen att godkänna äskningen men med en
reducerad summa, 3500kr. Pengarna ska gå till lokal till ceremonin samt ljud och DJ
under eftersläppet. Pengarna kommer programmets studenter till nytta då alla får gå
gratis på eftersläppet och ceremonin.
12. Vice borta
Örn informerar om att han inte kommer kunna vara med så mycket den närmaste
tiden då han kommer ha mycket med Flashback och PsyKO. Han kommer därför inte
ha tid att ta tag i väskförsäljning och så vidare.
13. Protokoll
Protokoll ska från och med nu läggas upp i styrelsens facebookgrupp så att
medlemmar som missar mötena fort kan se vad som sagts.
14. Nästa möte
Nästa möte är den 25e mars kl. 15.15 i sektionsrummet.
15. Mötets avslutande.

