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1. Mötets öppnande
Ordförande Nils förklarar mötet öppnat.
2. Närvarande
Nils Isacsson, Örn Kolbeinsson, Karin Strömberg, Johanna Larsson, Thorulf
Erlingsson & Malin Fröberg.
3. Dagens sekreterare
Malin Fröberg
4. Dagordning
a. Studeranderepresentanter
b. CARMA
c. Nolle-P
d. Sektionssittningen
e. Skåp
f. Miljöprojekt
g. StuFF-sitttning
h. Förråd (i Ryd)
i. Alumninätverket
j. Utskottsmöte
k. Nästa möte
5. Studeranderepresentanter
Vi har inte fått in några sökande till studeranderepresentanter. Nils pratar med
Anna Käck och vi pratar med våra egna klasser.
6. CARMA
Arbetet har kommit igång ordentligt och projektledaren har rekryterat en
grupp. Det kommer att vara en introkväll till CARMA den 2:e maj.
Projektledaren vill gärna ha tips om vad varje sektion är intresserad av på

CARMA. Nils har redan tipsat om rekryteringsföretag från Norge. För att få
reda på vad psykologstudenterna vill ha med lägger Malin upp en enkät på
hemsidan och pratar med klasserna, samtidigt som vi informerar om
studeranderepresentanter.
7. Nolle-P
Freud kan inte subventionera StuFF-medlemskap, men vi har möjlighet att
göra detta. Dock verkar det kosta mer än sektionen skulle tjäna på det, varför
vi inte subventionerar i nuläget. Istället satsar vi på att informera faddrar och
fadderister innan Nolle-P, samt att ha sektionsföreläsningen under Nolle-P.
Freud har bokat trädgårdsföreningen åt oss under Nolle-P. Vi har ännu
inte riktigt bestämt vad vi ska göra.
8. Sektionssittningen
Det blir ingen teater (eftersom Johanna inte ska vara med), men Karin fixar ett
quiz. Nils och Örn fixar schema.
9. Skåp
Johanna har kontaktat folk men inte fått något svar.
10. Miljöprojekt & AMO-projekt
FLiNS granskar vår miljöplan och vi granskar deras. Vad det gäller AMOprojekt ska Malin skicka ut en enkät om undervisningslokaler.
11. StuFF-sittning
Det är StuFF-sittning den 25:e maj. Sista anmälningsdag är den 10:e maj. Nils
tar upp anmälan.
12. Förråd (i Ryd)
Vissa sektioner har förråd i Ryd via Stångåstaden. Eftersom vi inte har kvar
sektionsrummet skulle det kunna vara bra att ha, men styrelsen har i alla fall
inte behov av något förråd just nu. Örn ska prata med Freud och PsyKO om
vad de tycker om saken.
13. Alumninätverket
Thorulf kommer inte att kunna vara aktiv i alumninätverket eftersom det drar
igång under hösten då han är på praktik. Vi tar den frågan till hösten.
14. Utskottsmöte
Utskottsmötet blir måndagen den 29:e april klockan 15.15-17.00. Johanna
pratar ekonomi, Malin pratar miljö, Nils pratar kontanthantering under Nolle-P
och Örn pratar om allmän information. Örn fixar fika.

15. Nästa möte
Nästa möte blir den 7:e maj klockan 15.00 och efter det blir nästa möte
torsdagen den 23:e maj klockan 15.00.
16. Mötets avslutande
Ordförande Nils förklarar mötet avslutat.

