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Mötets öppnande
Sektionsordförande Nils Isacsson öppnar mötet.
Val av mötesordförande.
Mötet godkänner Nils Isacsson som mötesordförande.
Godkännande av dagordningen samt införande av övriga frågor
Dagordningen godkänns. Inga övriga frågor tillförs till dagordningen.
Val av mötessekreterare samt två justeringsmän, tillika rösträknare vid votering
Malin Fröberg är mötessekreterare. Thorulf Erlingsson och Karin Strömberg väljs till
justerare samt rösträknare.
Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Mötet har utlysts stadgeenligt.
Beslut om eventuella adjungeringar
Mötet adjungerar in Alexandra Holmström från StuFF.
Fyllnadsval till vakanta positioner i föreningen.
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Val av ny general för Freud. Freud föreslår Anna Tholcke.
Mötet väljer Anna Tholcke som ny general för Freud.
b. Val av ny general/kassör i Freud. Freud föreslår Mimmi Eriksson.
Mötet väljer Mimmi Eriksson som ny general/kassör för Freud.
c. Val av nya Freudianer. Freud föreslår Edvard de Fine Licht, Johanna Lindegaard,
Amira Hentati, Louise Jonsson, Magnus Westerlind, Kenny Nilsson, Julia
Thorstensson och Ida Ingves.
Mötet väljer dessa till nya Freud.
d. Val av ny chef för PsyKO. PsyKO föreslår Simon Juhlin.
Mötet väljer Simon Juhlin som ny chef för PsyKO.
e. Val av ny kassör i PsyKO. PsyKO föreslår Alette Hellström.
Mötet väljer Alette Hellström som ny kassör för PsyKO.
f. Val av nya PsyKOn. PsyKO föreslår Sandra Duchén Pérez, Hanna Delby, Anna
Steneskog, Atbin Motamedi, Erika Wiman, Elin Cederquist, Calle Wahlström och
Anna Ståhl.
Mötet väljer dessa till nya PsyKO.
Fastställande av resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår.
Sektionen har gått back, med ca 21 000 kronor.
Fastställande av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.
Styrelsen 2012 har bidragit till utskottens verksamhet. De reviderade stadgarna och skapade
ett reglemente, för att underlätta arbetet i sektionen i fortsättningen. Styrelsen anordnade buss
till PS12 i Umeå, fixade sektionssittningar, skaffade ett sektionsrum samt såg till att det
anordnades onsdagsfika varje vecka.
PsyKO tog över i maj och anordnade sommarsittningen i slutet av vårterminen. De ordnade en
dag under Nolle-P, höll i sektionsfesten Under Ytan, fixade ovveinvigning tillsammans med
andra festerier, höll i julsittningen. Utöver detta har de gycklat mycket, både för psykologer
och andra program. Framöver planeras en sittning med statistikarna.
Freud började planera Nolle-P under vårterminen och tog emot Nollan under höstterminen.
De anordnade aktiviteter för Nollan och slussade in dem i student- och Linköpingslivet.
Psykologiskt fika hade under 2012 inget temaår, utan höll i olika intressanta föreläsningar,
däribland om religionspsykologi, intellektuella funktionshinder och existentialism,
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musikpsykologi, hur det är att leva med ADHD, självskadebeteenden och bemötande av
självskadebeteenden inom den psykiatriska vården, samt vestibulit. De hade en enkät om vad
studenterna ville ha föreläsningar om, och har efter dessa resultat tema terapi, och på Campus
Valla klockan 17. Under vårterminen har de haft en IPT-föreläsning, och har planer för FAP
och trädgårdsterapi.
P2P har inte haft så många föreläsningar, men har värvat nya medlemmar och hoppas kunna
komma igång mer med föreläsningar under våren.
UB fortsätter att utbildningsbevaka och ta upp studenternas åsikter, och diskuterar och
förmedlar dessa till programledning. De har jobbat på en återkopplingsmall, som
kursansvariga kan använda om de vill. De testar ett nytt utvärderingssystem för T4 nu. Förra
höstterminen undersökte de examinationsformer och de ska presenteras för programledning,
samt skicka en rapport till StuFF.
Idrottsutskottet har fixat psykologfotboll en gång i veckan, volleybollturnering, dans, klättring,
badminton, pulkaåkning samt handboll. De har också valt ett nytt idrottsutskott samt med
hjälp av enkäter undersökt vad sektionens medlemmar är intresserade av.
Revisionsberättelse.
Revisorerna har funnit räkenskaperna i någorlunda god ordning. Intäkter och kostnader är till
största delen styrkta med verifikationer. Det är dock ett genomgående problem att vissa
verifikationer saknar underlag, och att verifikationer används till många transaktioner. I
några fall saknas även protokoll över ekonomiska beslut som fattats. I ett fall har beslutet
protokollförts i efterhand. Dock stämmer värdet på den kontanta kassan och plusgirot.
Revisorerna rekommenderar ansvarsfrihet men betonar att styrelsen måste bli noggrannare
med att lämna in underlag för verifikationer, att inte använda samma verifikation till flera
transaktioner samt att bli bättre på att protokollföra ekonomiska beslut.
Fråga om föregående verksamhetsårs styrelses ansvarsfrihet. Medlem som tillhör föregående
verksamhetsårs styrelse deltar ej i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen eller någon av dess
ledamöter.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Övriga frågor.
StuFF:s utbildningsutvecklare Alexandra informerar om att StuFF har fått förnyad kårstatus.
På kårpuben den 6:e mars bjuds det därför på efterrätt.
Mötets avslutande.
Mötesordförande Nils Isacsson förklarar mötet avslutat.

