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5. Sektionssittning
Vi bjuder inte på fördrink (vilket HG rekommenderade). Om 50 personer går på
sittningen går vi över budget med 500 kronor, och dessutom har vi tidigare haft
problem med att folk anmäler sig men inte dyker upp. Därför kommer vi att inför
denna sektionssittning ta 50 kronor i betalning. Vi har även bestämt menyn.

6. Utvärdering av sektionsmöte
Vi ska, efter rekommendationer från revisorerna, vara bättre med att protokollföra
ekonomiska beslut.

7. Psykologisation
Psykologisation vill ha sponsring från Stimulus, eftersom de anser att de gynnar
sektionens studenter. I och med att de bildar en fristående förening (och inte är ett
utskott/projektgrupp), eventuellt med egen medlemsavgift, och det ekonomiska läget
ser ut som det gör säger vi nej till dem denna gång.

8. Sektionsutbildning
StuFF håller sektionsutbildning i Norrköping tisdagen den 12:e mars. Nils lägger upp
anmälan i facebookgruppen.

9. Väskförsäljning
Bör vi fundera på nya leverantörer, eftersom det har varit problem med de förra? Vi
borde även ta kort och ladda upp på hemsidan. Det är oklart hur många väskor vi har i
dagsläget, såväl gamla som nya. Thorulf och Örn kollar de väskor som finns på
mottagningen. Örn föreslår en enkät om vad folk vill ha för väskor/sektionsprylar.

10. CARMA
CARMA är arbetsmarknadsmässan för HU och psykologer i höst, och vill veta vad
psykologstudenter vill ha ut av mässan. Förslag: jobba i team, träffa representanter för
psykologernas PTP-program, information om i vilka länder psykologlegitimationen
gäller, samt allmän information om att psykologstudenter är med på CARMA i år.

11. Skåpsnycklar
Nycklar till skåpet är ute på vift, vilket kanske innebär att vi måste byta lås. Johanna
kontaktar personer som inte har lämnat tillbaka utlånade nycklar.

12. StuFF
Vi får bidrag från StuFF för att under höstterminen 2012 ha uppnått C-nivån enligt
deras avtal. Under våren vill StuFF ha studeranderepresentanter, vilket vi under
hösten inte hade gjort. Om inte är det möjligt att vi inte uppnår A-nivån i avtalet. Nils
ska diskutera saken vidare med StuFF på SEKT-mötet i eftermiddag.

13. PS13
Johanna tar ut pengar till onsdagsfikat i övermorgon den 26:e februari.

14. Grupprum
T8 framför att grupprummen ofta är för stora för basgrupperna, vilket gör att det inte
alltid finns plats/stolar och det blir dålig luft väldigt snabbt.

15. Spons
Nils har tillfrågat Adecco om spons, men de har tackat nej. Nils har även frågat
Ordförandenätverket om sponsorer, och de tipsar om Studiefrämjandet,
Folkuniversitet och eventuella studiecirklar. Anna har ordnat med Psykologifabriken,
som ska hålla en utbildning med oss. Anna föreslår några tider för Oskar. I övrigt är
det negativt på sponsorfronten.

16. Trasig kaffekokare
Den ena kaffekokaren i skåpet har gått sönder. Vår plan är att inte köpa någon ny just
nu, utan att fråga om någon vill sponsra, vilket Anna tar ansvar för, samt att testa
styrelsemedlemmars gamla kaffekokare för att se om de funkar.

17. Sektionsrummet
Sektionsrummet har sagts upp. Kontraktet kan tas över av någon annan förening, och
Kårservice hittar en ersättare.

