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1. Mötets öppnande
Ordförande Nils förklarar mötet öppnat.
2. Närvarande
Nils Isacsson, Örn Kolbeinsson, Karin Strömberg och Malin Fröberg.
3. Dagens sekreterare
Malin Fröberg
4. Dagordning
a. Freud
b. Äskning
c. Utskottsmöte
d. AMO-information
e. Övrigt
f. Utvärdering
5. Freud
StuFF vill att Freud ska väljas senast 1 februari. De drar då igång sina
register och aktiviteter för fadderierna och skulle önska att Stimulus
anpassade sig till detta. Detta skulle innebära att valprocessen till Freud
och PsyKO skulle ske på hösten och att den möjligtvis skulle kunna slås
ihop med valberedningen till styrelsen. Vårmötet kommer i så fall
antagligen att skjutas upp. Vi har diskuterat detta och kommer att ta upp
detta på utskottsmötet. I år kommer vi inte att genomföra detta eftersom
det är för tätt inpå, men vi jobbar på att ha ett förslag till stadgeändring
till nästa styrelse.
6. Äskning
Ettan har äskat 2 500 kronor till sin tacksittning, utöver 2 000 kronor från

Freud. Vanligtvis brukar ju inte Ettan få så mycket i bidrag men eftersom
det enligt Johanna finns utrymme för det i budgeten gör vi ett undantag
och beviljar 2000kr till äskningen. Karin meddelar Ettan och ska trycka på
att de i sitt testamente skriver att nästa Ettan inte kan räkna med dubbla
bidrag. Vi ska också skriva i vårt testamente att vara extra tydliga med att
Ettan får pengarna som blir över från Freud.
7. Utskottsmöte
Örn har inte fått tag i Sybille så han har ännu inte kunnat boka lokal. Mötet
är klockan 13.15 på måndag.
8. AMO-information
Malin har varit på AMO-möte och informerar om följande:
- Internet ska fungera på hela campus. Uppstår det problem bör man säga
till, så att internetsupporten vet vad som ska åtgärdas.
- Planering för campus 2015/2016 pågår, så säg till CAMO om man vill ha
med något särskilt.
- CAMO tipsar om att alla studenter borde folkbokföra sig i Linköping.
9. Nästa möte
Vi bestämmer tid för nästa styrelsemöte på måndag den 14/10.
10. Mötet avslutas
Ordförande Nils förklarar mötet avslutat

