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1. Mötets öppnande
Nils förklarar mötet öppnat.
2. Närvarande
Johanna Larsson, Thorulf Erlingsson, Anna Käck, Malin Fröberg, Karin
Strömberg & Nils Isacsson
3. Dagens sekreterare
Malin Fröberg
4. Dagordning
a. Alumninätverk
b. Skåp
c. AMO-projekt
d. Sektionskväll under Nolle-P
e. Nolle-P
f. Gröna sektioner
g. Sektionssittning
h. Sektionsworkshop
i. Sektionsrummet
j. Onsdagsfika
k. Utskottsmöte
l. Övrigt
m. Nästa möte
5. Alumninätverk
Thorulf har kontaktat ansvarig för alumninätverk, och det kommer att hållas
någon form av utbildning under veckan, men det är oklart när.
6. Skåp
Anna har kontaktat gamla styrelser och vaktmästare, som dock inte visste vem

som äger skåpet. Vi har kontaktat Åsa Wrede, som tycker att det låter rimligt
att vi äger skåp och att vi får byta lås om vi behöver.
7. AMO-projekt
AMO ska under våren ha ett projekt, och Malin planerar en enkät om
studielokaler.
8. Sektionskväll under Nolle-P
Freud har tillfrågat oss om vi vill hålla i en kväll under Nolle-P. Vi tänker oss
en alkoholfri chillkväll, med kanske lite tipspromenad, quiz, kubb, brännboll,
grillning eller fika. Nils, Malin och Thorulf ser till att planera någonting.
9. Nollepaket
Vi föreslår att det ska finnas ett Nollepaket där StuFF-medlemskap ingår på
något sätt. Nils pratar med Edvard och Mimmi i Freud om de är intresserade
av ett sådant samarbete.
10. Gröna sektioner
Som miljöförbättrande åtgärd år 2013 åtar vi att anordna minst en
klädbytardag per läsår.
11. Sektionssittning
Karin skickar ut mail om att de ska anmäla sig till sittningen senast på onsdag.
Anna och Karin fixar ett quiz, Örn och Nils är toastmasters, Örn och Malin
skriver gyckel. Vi har förslag på underhållning, men vi pratar med HG innan,
så att planen fungerar.
12. Sektionsworkshop
Det är sektionsworkshop den 10:e april.
13. Sektionsrummet
Gozinto tar officiellt över sektionsrummet från och med 1:a maj, men betalar
hyra från 1:a april. Eftersom PsyKO har använt rummet för sin
Flashbackkampanj ska de städa efter sig, så kollar vi rummet innan vi lämnar
över till Gozinto.
14. Onsdagsfika
Malin och Johanna bakar till onsdagsfikat. Samtidigt har vi klädbytardag och
tar emot anmälningar till sektionssittningen.
15. Utskottsmöte
Örn mailar ut om utskottsmöte den 25:e april klockan 13.15-15.00.

16. Övrigt
Vi funderar på om man senare kan arbeta för att psykologstudenterna ska få ha
skåp, och om det finns möjlighet att ha det när campus byggs om.
17. Nästa möte
Vi har utvärderingsmöte + brunch klockan 9.00 den 23:e april. Nästa möte
efter det blir tisdagen den 7:e maj klockan 15:00.
18. Mötets avslutande
Nils förklarar mötet avslutat.

