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1. Mötets öppnande
Ordförande Nils förklarar mötet öppnat.
2. Närvarande
Nils Isacsson, Örn Kolbeinsson, Karin Strömberg, Johanna Larsson, Thorulf
Erlingsson, Anna Käck & Malin Fröberg.
3. Dagens sekreterare
Malin Fröberg
4. Dagordning
a. Studeranderepresentanter
b. CARMA
c. Skåpet
d. Sektionsföreläsning för Nollan
e. STURE-avtalet
f. Ny PBL-film
g. Mailadresser
h. Psykologifabriken
i. Alumninätverket
j. Nästa möte
k. Mötets avslutande
5. Studeranderepresentanter
Anna kommer eventuellt att skriva kontrakt med StuFF nästa vecka. Nästa
termin kommer vi ha möjlighet att söka alla grupper och råd, vilket gör att det
kanske finns mer intressanta platser då.
6. CARMA
Vi har informerat om CARMA i vissa klasser och ska skicka ut en enkät, så att

vi får in bra tips på föreläsningar. Malin skickar ut enkäten. Örn var på möte
med externa utskottet igår
7. Skåpet
Johanna har kontaktat en person om att byta lås. Vi vet i dagsläget inte om/hur
mycket det skulle kosta.
8. Sektionsföreläsning för Nollan
Vi får förhoppningsvis föreläsa för Nollan om sektionen och StuFF under
Nolle-P. Vi tänkte att det ersätter en mer informativ grill-/chillkväll under
Nolle-P. Vi vill också ha ett ordentligt onsdagsfika, ungefär en månad in på
terminen, då vi återigen kan informera Nollan om hur fantastiskt det är att vara
med i Stimulus och StuFF.
9. STURE-avtalet
StuFF vill att vi ska uppgradera vårt STURE-avtal från den lägsta nivån (då vi
får 10 kr/student/termin) till den högsta nivån (50 kr/student/termin). Vi skulle
då behöva införa krav på att medlemmar i Stimulus ska vara medlemmar i
StuFF och därmed tvingas betala kåravgift. Vi funderar på hur vi ska göra i så
fall - vilka aktiviteter ska vara strikt för sektionsmedlemmar, och vilka ska
vara öppna för programmet? Onsdagsfikat, psykologfotbollen,
extraföreläsningar, sittningar, fester? Stimulus skulle få in mer pengar, och vi
skulle också behöva tydliggöra att vi kan genomföra många aktiviteter tack
vare StuFF:s ekonomiska stöd. Vi är generellt därför positivt inställda till
förslaget, men funderar på detta: hur gör andra sektioner med vilka aktiviteter
som är öppna för vilka; hur noga kollar StuFF; hur detta skulle påverka
Stimulus ekonomi; när/var/hur vi beslutar om det och hur stadgeändringen
skulle se ut (behövs det ett extrainsatt möte tidigare i höst?)…?
10. Ny PBL-film
PBL-filmen är gammal. Nils har planer på att göra en ny PBL-film till 2014,
och göra en snyggare och bättre film. Skulle vi kanske kunna få spons från
programmet? Tanken är då att göra en liten projektgrupp som arbetar med det
och ser till att det blir av. Vi återkommer till dessa planer i höst.
11. Mailadresser
Sponsmailen på hemsidan är inte länkad till Annas mail. Karin fixar.

12. Psykologifabriken
Folk verkar vara lite mer pepp på att åka till Stockholm, så Anna föreslår för
Oskar att vi åker dit någon gång i början av höstterminen.
13. Alumninätverket
Har någon annan lust att vara aktiv i alumninätverket? Samtliga
utbildningstillfällen är under dagtid efter att Thorulf påbörjat sin praktik.
Karin kan tänka sig att gå.
14. Nästa möte
Det blir inte något möte på onsdag. Vi har istället möte fredag eftermiddag den
31/5 klockan 13.00, hemma hos Karin. Då har vi också utvärdering av
vårterminen.
15. Mötets avslutande
Ordförande Nils förklarade mötet avslutat.

