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1. Mötet öppnas
2. Närvarande Anna, Thorulf, Nils, Örn
3. Dagens sekreterare Örn
4. Dagordning
1. StuFF- ändring.
2. Nolle-P registreringar StuFF.
3. Kassör
4. Saker i mottagningen
5. KALAS
6. Äskning
7. Sektionskväll
8. Sektionsföreläsning
9. Mentorer
10. Utbildning.
11. Övrigt - PBL film.
12. Utvärdering. ?
5. Stuff-ändring
Frågan är om vi ska kräva att alla som är med i Stimulus ska vara med i StuFF. Om vi
vill genomföra det här är det färdigt till nästa nolle-p. StuFF har inga krav på att
personer som inte är med i Stimulus inte får vara med på utskottens aktiviteter.
Diskussionen handlar om den ekonomiska vinsten är tillräckligt stor för att det ska
vara värt att gå ifrån vår policy om att alla psykologstudenter ska få vara med i
Stimulus. Styrelsen bör ta fram fakta för att kunna presentera för sektionen. Förslag
på vad som behöver tas fram:
- Den ekonomiska vinsten
- Praktiska implikationer
- Opinion
- Hur går processen till
- Vilka förmåner kan det ge att vara Stimulusmedlem

6. Nolle-p registreringar StuFF
21 nollan gick med i StuFF under de första 3 dagarna.
7. Kassör
Johanna Larsson, tidigare kassör i Stimulus sektionsstyrelse har tagit studieuppehåll
och lämnar därför posten. Kassörsposten behöver fyllas snarast och valberedning
jobbar på en lösning. Johanna fortsätter med sina uppgifter tills vidare i mån av tid,
och kommer fortsatt hjälpa till vid övergången. Extrainsatt sektionsmöte utlyses när
en ersättare hittats.
8. Saker i mottagning
På mottagningen står saker som donerats av studenter och företag. Dessa måste
bort p.g.a. brandrisk och styrelsen har fått i uppdrag att flytta på dem. Kaffekokare
och vattenkokare kan användas av Stimulus, men ett minikylskåp behöver ny ägare.
En auktion för att sälja kylskåpet har föreslagits. Örn ska kolla igenom vad som finns i
skåpet och röja där så saker får plats.
9. KALAS
Styrelsen tackar nej till möjligheten att stå på KALAS och visa upp oss.
10. Äskning
PsyKO äskar pengar för ett keyboard. Örn ska höra med Alette om de har använt
upp de fria pengar de har, annars kan pengar tas från Flashback-vinsten.
11. Stimuluskväll
Nils påminnerom stimuluskvällen och diskuterar var vi ska få tag på kubb.
12. Sektionsföreläsningen
Blir av under nästa vecka, mer information tillkommer då datumet är säkerställt.
13. Utbildningen
Är det värt att åka på styrelseutbildning? Flera kan inte åka med. Frågan tas upp på
facebook. Vi väntar också tills vi förhoppningsvis fått in en ny kassör.’
14. PBL-film
Nils har haft kontakt med Gunvor, hon är dock sjukskriven förnärvarande.
15. Utvärdering
Nils säger att det är skönt att äntligen komma igång. Och att styrelsearbetet flyter på
bra, i kontrast till hur det såg ut i januari. Resten håller med.
16. Mötets avslutande.

