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1. Mötets öppnande
Nils förklarar mötet öppnat.
2. Närvarande
Anna Käck, Karin Strömberg, Johanna Larsson, Malin Fröberg och Nils
Isacsson.
3. Dagens sekreterare
Malin Fröberg
4. Dagordning
a. Studeranderepresentanter
b. Roll-ups
c. Sektionsworkshop
d. CARMA
e. Sektionssittningen
f. Skåp
g. Alumninätverk
h. Väskor
i. Sektionsrummet
j. Sektionsutbildning
k. Utskottsmöte
l. PS
m. Webb & info
n. Nästa möte
o. Mötets avslutande
5. Studeranderepresentanter
Vi måste ha studeranderepresentanter i LiU:s nämnder och råd. Dessa måste
vara medlemmar i StuFF, föra StuFF:s och studenternas åsikt och vara

förberedda och engagerade inför mötena. StuFF vill helst ha studenter som kan
tänka sig att sitta på samma post flera år i rad. Alexandra från StuFF föreslog
två poster för Stimulus: studentsamverkan (IBL:s möten där de vill ha input
från studenter) och IBL:s institutionsstyrelse (suppleantplats. Detta handlar om
budgetbeslut och vilka doktorander som ska tas in). Nils ska fråga om vi kan
ha två platser i studentsamverkansrådet, eftersom det är mest relevant för
programmets studenter. Johanna föreslår att vi går ut och talar med klasserna
utöver att vi lägger upp information på hemsidan. Studeranderepresentanterna
får gå på sektionssittningen.
6. Roll-ups
Vi har fått erbjudande från StuFF om en gratis roll-up. Anneli ska göra en
onsdagsfikalogga som vi kan ha på roll-upen.
7. Sektionsworkshop
Övriga SEKT-ordföranden föreslår en sektionsworkshop den 10:e april. Detta
ska diskuteras vidare på SEKT-mötet i eftermiddag.
8. CARMA
CARMA kommer att hållas den 6:e november. Vi kommer att få ersättning för
att vi deltar i CARMA, men det är oklart hur stor andel det blir. Det finns
planer på att utvidga CARMA och att låta sektionerna ta större ansvar för
inbjudna föreläsare och företag, och kanske därigenom få större andel av
vinsten. Stimulus ska marknadsföra CARMA och kan också bjuda in alumner.
Har vi idéer om arbetsgivare som kan vara intresserade av CARMA kan vi
höra av oss till dem. CARMA kommer att hålla föreläsningar nu under våren,
den 2:e maj, som alla psykologstudenter är välkomna att gå på.
9. Sektionssittningen
HG är lite krångliga eftersom vi inte har beställt paketerbjudande. Vi har
diskuterat och eftersom den ekonomiska situationen i sektionen är sämre och
vi vill ha garanti för att folk dyker upp kommer vi att ta 80 kronor för de som
dricker alkohol och 60 kronor för de som inte dricker alkohol.
Vi tar upp anmälan på onsdagsfikorna den 3:e och 10:e april, där man måste
meddela dryck och allergier. 10:e april blir sista anmälningsdag. Vi tar endast
emot kontanter. Karin skickar ut mail. Temat blir Tarantino.

10. Skåp
En skåpsnyckel är borta. Anna kollar med gamla styrelsen om de vet vem
skåpet tillhör, för att reda ut om vi får byta lås.
11. Alumninätverk
Vi skjuter på denna fråga tills nästa vecka, då Thorulf är med.
12. Väskor
Vi skjuter även på denna fråga tills nästa vecka då väskansvarig Örn är med.
13. Sektionsrummet
Vi har blivit kontaktade av de som ska ta över rummet efter oss och vill ta över
rummet efter påsk. Eftersom PsyKO behöver rummet för Flashback vill vi ha
kvar det tills åtminstone den 13:e april. Nils ska höra med dem om det är okej
att vi flyttar ut veckan efter (vecka 16), samt om de vill ha de möbler som är
kvar. Annars säljer vi till inköpspris.
14. Sektionsutbildning
Det vore i fortsättningen bra om man kunde äta under själva sektionsmötet.
Det var små salar - kan man dela upp mellan Norrköping och Linköping? Det
vore bra med mer grundutbildningar, mer engagerade föreläsare och mer
konkreta exempel på kassörsutbildningen.
15. Utskottsmöte
Det blir preliminärt utskottsmöte 25:e april 13-15. Anna hör av sig så fort hon
vet det ser ut med T6:s schema.
16. PS
PS vill ha information om vårt lärosäte (kort info om programmet + en kort
text om respektive programföreningar). Malin skriver detta.
17. Webb & info
Karin tar över större delen av webb- & infoansvaret från Anneli.
18. Nästa möte
Nästa möte blir den 8:e april 15.15-17. Nästa möte därefter blir 23:e april
10.15-12.00.
19. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

