Stimulus styrelsemöte
Psykologprogrammet Linköping
2013-09-09
1. Mötet öppnas
2. Närvarande Anna, Karin, Örn, Nils
3. Dagens sekreterare Örn
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StuFF- ändring.
Kassör
Äskning - 500 kr UB.
Mentorer
Fotografering
Sektionsmöte - Datum.
Studeranderepresentanter - SSG
Övrigt - PBL film, CARMA.
Utvärdering. ?

5. Stuff-ändring
Att kräva medlemskap i StuFF av Stimulus medlemmar skulle generera en vinst på
8000kr/läsår jämfört med nuvarande avtal. Vi är helt fria att sätta upp regler för vilka
som får vara med på vad (förutom styrelse och utskott som ska vara stimulusmedlemmar). Nästa steg är att kolla hur opinionen ser ut hos befintliga utskott på ett
utskottsmöte.
6. Kassör
Valberedning har föreslagit att Örn tar över kassörsposten resten av året. Resten av
styrelsen hjälper honom och tar över vissa hans övriga uppgifter.
7. Äskning från UB
UB har äskat 500kr för teambuilding. Johanna har sagt att det är ok och att det finns
plats för det i budgeten. Styrelsen godkänner äskningen enhälligt.
8. Mentorer
Mentorsträffarna fungerade inte alls förra året och styrelsens erfarenhet är att
givande tidigare år heller. Styrelsen beslutar att inte erbjuda T1 mentorer denna
termin.

9. Fotografering
Styrelsen diskuterar om foton ska tas av alla de olika terminerna. Fotograferingen
skjuts upp tills vidare då tid inte finns för detta just nu.
10. Sektionsmöte
Datum för sektionsmöte bestäms till 20:e november. Tid bestäms senare.
11. Studeranderepresentanter
Stimulus behöver tillsätta två representanter till studentsamverkansgruppen.
Studentsamverkansgruppen är en grupp som har möten med IBL för att ge ett
studentperspektiv till institutionen.
12. Spons från campushallen
Det är oklart om sponsen från campushallen kommer att fortsätta på samma sätt som
tidigare. De vill lägga våra timmar utanför terminstid, vilket inte fungerar för oss. De
vill också ha utvärderingar av rundvandringar och tid spenderad i campushallen.
Anna tar hand om detta.
13. Sektionssittningen
Sektionssittningen för hösten kommer vara den 1:a november.
14. Infoansvarig
Karin ska ta över större ansvar för infoposten och pratar med Anneli om detta.
15. Utvärdering av sektionskvällen
Styrelsen är ense om att sektionskvällen var lyckad. Många kom och alla terminer
fanns representerade. Fikat uppskattades av alla och folk minglade runt. Folk nöjde
sig med att mingla och var inte intresserade av att spela kubb, men det kunde ha
varit användbart för att hjälpa folk att socialisera. Tipspromenaden var bra och ledde
till att nollan fick träffa studenter från högre terminer. Transport kunde ha planerats
bättre, och det vore bra med ett färdmedel för att transportera vattendunk och kaffe.
Bättre vägbeskrivning eller samarbete med Freud hade varit bra.
16. Utvärdering av föreläsningen
Föreläsningens innehåll var bra och uppskattades av dem som var där.
Föreläsningen låg väldigt dåligt, detta p.g.a missförstånd mellan styrelsen, Freud och
kursansvarig. Kommunikation med Freud hade varit bra, och låta dem boka
föreläsningen då de ändå ska boka andra föreläsningar.
17. Tackfest Flashback
Flashback gick med över 10000kr i vinst i våras. Av dessa pengar vill gamla PsyKO
nu använda 4000kr till en tacksittning. Styrelsen godkänner detta.
18. Nästa möte
Styrelsens nästa möte är tisdag den 24:e september kl. 15.15.
19. Mötet avslutat

