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1. Mötet öppnas
2. Närvarande
Nils.Isacsson
Malin Fröberg
Karin Strömberg
Örn Kolbeinsson
Anna Käck.
3. Dagens sekreterare
Nils.Isacsson
4. Dagordning
a. Gruppkontrakt
b. Sektionssittningen
c. Sektionsmöte
d. Fotografering
e. Anna vill prata spons!
f. Skåpansvarig?
g. Övrigt
5.Gruppkontrakt
• Möten sker i regel varannan vecka, men vid behov också varje vecka, dessa möten är 2
timmar.
• Möten ses som obligatoriska moment, dock har Anneli von Cederwald en separat dispens
då hennes deltagande som webb/info ansvarig från början var på detta vilkor. När man ej
(mot förmodan) kan delta, var tydlig med detta, så att de andra vet om det!
• Man ska sköta sitt ansvarsområde så att informationen kommer fram till de andra i
styrelsen, vid diskussioner om allmänna bestämmelser så är det typiskt bra att bidra, men
det är ingen press att man måste inflika något.

•
•
•
•
•

Kommunikation är fint, och sms grupp är bra när det gäller informationsspridning, doodle
för möten, facebook för diskussion ev. mindre beslut (men se till att informationen ändå
kommer runt!). Mail är bra vid större informationsspridning samt beslut.
Om man ej har någon åsikt på en pågående diskussion / information utskick, kan det vara
snällt att meddela detta så att eventuella väntetider/missförstånd kan undvikas.
Är man sen till ett möte säg till så att man vet! Samt att man hör av sig om man ej kan
komma. Om detta blir ett problem (upprepande pansaringångar 50 min in i mötet utan
förvarning) så får vi diskutera denna punkt vidare!
Var tydlig med vad du kan / inte kan göra till nästa möte, det blir mindre problematiskt om
du dyker upp och faktiskt har byggt än kraken, än om vi väntar med våran båt och det blir
ingen kraken.
Saker måste bli gjorda, och vi kan inte alltid ta hänsyn till undantagsfall, i akut fall så tas
ansvaret ifrån personen.

6. Sektionsittningen
Efter lite diskussion bestäms den 19 april för sektionssittningen. Nils.Isacsson bokar flamman den
19 april, och pratar med Johanna Larsson om att betala in dispositionen så fort som
möjligt.
7. Sektionsmöte
Diskussion runt tidpunkten för mötet, vad som är mest gynnande för bland annat PsyKO och
Freud invigningen. Den 19 Februari bestäms som sektionsmöte datum, klockan 17-19.
Nils.Isacsson bokar lokal, I101. Vi noterar även att vi har koll på att vi behöver fixa PP, matigt
fika, samt att lägga ut informationen på hemsidan senast 2 veckor innan.
8. Fotografering
Vi vill fotografera oss, vilket är roligt, vi ska göra det på en tisdag eller onsdag då
förhoppningsvis alla är på universitetet. Nils.Isacsson lägger upp en doodle om detta för att se
en dag där alla är på campus, notera vanliga trevliga kläder, ej rustning. Vi behöver även
ladda upp information om styrelsen på hemsidan, detta informationssamlandet görs under
visionsdagen.
9. Anna vill prata spons!
Anna Käck informerar att vi har problem med våra sponsorer. Avtalet med Campushallen är
förnyat, detta gäller fram till sommaren, men då är det bara att förnya det igen. Trots många
olika försök till att hitta olika sponsorer, t.ex. hemköp på diverse ställen, coop, Previa har vi
möts av avslag. Dock är några fortfarande tveksamma/ej fått svar, t.ex. Capio. Det största
problemet är att Pearson, som tidigare givit Stimulus 6000kr ej längre kan/vill sponsra oss.
Detta leder till att vi förmodligen behöver ta bort sektionsrummet. Diskussion om Stuff och
pengar inträder. Styrelsen är typiskt smart och kommer på att Arbetsmarknadsdagen
tillsammans med HU efterfrågade Psykologer, kanske vill några av dessa företag sponsra oss?
Nils.Isacsson mailar och kollar ev. vilka företag det var som efterfrågade psykologer. Vi
funderar även om vilka sponsorer andra sektioner har, Nils tar upp denna fråga på sektmötet
den 28 januari. Anna Käck kollar även med psykologförbundet och kanske Zenith.
10. Skåpansvarig!?
Det bestäms att Örn Kolbeinsson är skåpansvarig.

11. Övrigt.
Utskotten undrar över ekonomi och utbetalningen av pengar, vi hänvisar till Johanna Larsson som
tyvärr ej var närvarande. Efter tacksittningen som T1 anordnande blev det 400 kr över, Karin
tar upp detta med Johanna så att pengarna hittar hem.
Styrelsen utser Malin Fröberg till sekreterare samt Örn Kolbeinsson till vice sekreterare.
Styrelsen funderar lite på hur vi kanske kan förbättra våran hemsida, att det vid detta tillfälle kan
framstå som rörigt vid vissa punkter. Anna Käck funderar på att man kanske ska fiffla lite med
organisationen av dokument/dylikt samt rubriker.
13. Sammanfattning och utvärdering av dagens möte
Styrelsen är glad att vi kommit igång för denna termin.
14. Nästa möte
Nästa möte blir måndag den, 28 januari, 15:00. Datum för kommande möte bestäms också,
tisdagen den 12 februari klockan 17:00.
15. Mötets Avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

