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1. Mötets öppnande
Ordförande Nils förklarar mötet öppnat.
2. Närvarande
Nils Isacsson, Örn Kolbeinsson, Karin Strömberg, Anna Käck och Malin
Fröberg.
3. Dagens sekreterare
Malin Fröberg
4. Dagordning
a. Utskottsmöte
b. Förändring av stadgar?
c. STURE-avtalet
d. Överskott från Freud
e. Externt utskott
f. Hemsida
g. Kylskåpet
h. Sektionssittning
i.

Onsdagsfika

j.

Överlämning

k. Nästa möte
l.

Mötets avslutande

5. Utskottsmöte
Utskottsmötet gick bra. Det var ett uppskattat inlägg med bra diskussion.
De utskottsaktiva kände sig delaktiga och vi lyfte också frågan om
förändring av stadgar (se nästa punkt).

6. Förändring av stadgar?
Utskotten var tveksamma till stadgeförändring så att val av Freud och
PsyKO skulle ske på höstmötet, och ett förslag var istället att tidigarelägga
vårmötet. Vi funderar dock på om det skulle bli svårt för revisorerna att
hinna med om vi skulle ha vårmötet under januari. Vi fortsätter att
fundera på det här.
7. STURE-avtalet
Utskotten var positiva till en stadgeförändring så att Stimulusmedlemmar
även bör vara StuFF-medlemmar. Förslaget är att utskotten själva ska ha
ansvar för att göra aktiviteter mer förmånliga för StuFF-medlemmar (t.ex.
genom rabatt på sittningar). Malin skriver ett förslag till stadgeändring till
den 6 november. Vi kommer att informera om detta i klasserna.
8. Överskott från Freud
Freud har fått 3 000 kronor över. De vill använda dessa pengar till
representation (2 000 kronor) och aktiviteter med Nollan (1 000 kronor).
Vi föreslår att de gör tvärtom om använder 1 000 kronor till
representation och 2 000 kronor till aktiviteter med Nollan, eftersom vi
vill att så många som möjligt ska få nytta av pengarna. Örn pratar med
Mimmi.
9. Extern utskott
Externt utskott, med representanter från HU-sektionerna, har i år
fungerat som en inputgrupp till CARMA och har, jämfört med tidigare år,
blivit lite överflödiga. Patrik, ny ordförande för externt utskott, har lite nya
planer (t.ex. sponsföreläsningar och mentorskap) och vill gärna se
engagemang från sektionerna (t.ex. att anordna saker tillsammans). Vi ser
gärna att Stimulus fortsätter samarbeta med de övriga HU-sektionerna,
men vi är lite osäkra på engagemanget just nu. Vi föreslår en
sponsföreläsning för nästa styrelse. Nils mailar Patrik.
10. Hemsida
Vi har eventuellt pengar för att koda om hemsidan. Vi vill kunna lägga in
bilder och ändra i menyer. Karin pratar med Johanna och mailar Caroline
Odersjö

11. Kylskåp
Vi har nu gett bort kylskåpet.
12. Sektionssittning
Det är nu 33 anmälda till sittningen. Örn fixar med underhållning. Karin
fixar ett quiz. Karin och Anna fixar sittningsplacering. Efter vårens
traumatiska upplevelse tänker Örn vara ensam toastmaster, så att han inte
behöver hångla med Nils igen.
13. Onsdagsfika
Örn fixar fika till nästa vecka, eftersom det är styrelsens tur att ha då.
14. Överlämning
Vi planerar att ha överlämning den 11 december klockan 16.00. Nils och
Malin planerar.
15. Nästa möte
Nästa möte blir den 6 november klockan 10-12.
16. Mötets avslutande
Nils förklarar mötet avslutat.

