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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. Utvärdering av sektionsutbildningen
b. Hemsidan
c. Att fixa inför sektionsmötet
d. Införskaffa saker till skåpet
e. AMO
f. Verksamhetsplanen
g. Motion om kassörsposten
h. Tröskelregler
i.

Stadgeändring

j.

Nästa möte

k. Mötets avslutande
5. Utvärdering av sektionsutbildningen
Psykologisations föreläsning var inte så mycket nytt för oss som
psykologstudenter men verkade vara uppskattad av övriga studenter. Den
hade kanske också kunnat vara mer användbar för oss när vi var ny
styrelse, så det kan vara bra för nya styrelsen att ta kontakt med dem.
Det är jobbigt att komma dit klockan fem och ha rast som första

aktivitet. Generellt behöver det effektiviseras eftersom det var mycket
dötid. Det räcker med en föreläsning, 30 minuters mat och en föreläsning
till, annars känns det som att de slösar med vår tid.
Det hade varit bra med en presentation av föreläsningarna innan
man skulle välja - vilka ska hålla i dem och vad de ska handla om? Detta
för att vi ska kunna få ut så mycket som möjligt av kvällen.
Lika villkorsföreläsningen hade kunnat förbättras genom att
förkortas. I övrigt tyckte vi att föreläsningarna var bra.
6. Hemsidan
Hemsidefolket har tackat ja till förslaget om två olika utbetalningar och
redan börjat ändra på hemsidan. De ska skicka ut en guide om hur man
ändrar så att vi kan ha detta i fortsättningen.
7. Att fixa inför sektionsmötet
Anneli fixar powerpoint till mötet. Nils och Karin går och handlar fika till
sektionsmötet nästa onsdag.
8. Införskaffa saker till skåpet
Inför sektionsmötet, det nästa vecka och alla i framtiden, behöver vi
diverse köksprylar. Anna går och handlar idag: två smörknivar, en
skärbräda och en kniv. Detta får kosta max 200 kronor.
9. AMO
Malin har skickat in ett reviderat projektförslag till StuFF och väntar på
svar.
10. Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen ska godkännas på sektionsmötet. Vi föreslår vissa
tillägg i verksamhetsplanen: att jobba för att 60 % psykologprogrammets
studenter är medlemmar i Stimulus; fortsätta arbeta för att stabilisera
sektionens ekonomi; fortsätta verka i CARMA:s externa utskott.
11. Motion om kassörsposten
Johanna föreslår att den blivande kassören för nästa styrelseår tillträder
direkt och skrivs med i styrelsen i år. Anledningen till detta är att Johanna
inte kommer att kunna ha överlämning nästa år och därför vill ha det
detta verksamhetsår. Vi rekommenderar att denna motion röstas igenom
på sektionsmötet.

12. Tröskelregler
IBL föreslår förändring av tröskelregler till T9: Minst 15,5 hp godkänt av
kursen Psykologiska behandlingsmodeller och principer- handlett kliniskt
arbete. Av dessa ska klientarbetet på 7,5 hp vara godkänt samt de
teoretiska momenten från T6 och T7 (inklusive kraven för termin 7). 1
Styrelsen föreslår att ändringen godkänns.
13. Stadgeändring
Styrelsen föreslår följande förändringar i stadgarna:
3.1. Varje student som är registrerad på psykologprogrammet vid
Linköpings universitet är berättigad till medlemskap i Stimulus. Medlem i
Stimulus blir den som ansöker härom och erlägger fastställd
medlemsavgift samt går med i kåren, StuFF.2
3.3. Medlemsavgiftens storlek beslutas av sektionsmötet.
Medlemsavgiften skall betalas in årsvis. Medlemsavgiften skall vara betald
senast 1 mars för vårterminen och 1 oktober för höstterminen. 3
14. Nästa möte
Nästa möte blir onsdagen den 27 november klockan 9.15.
15. Mötets avslutande
Nils gick härifrån och avslutade därmed mötet.

1 Istället för Tröskelregler till termin 9. Minst 15hp godkänt av kursen Psykologiska behandlingsmodeller och principer –
handlett kliniskt arbete (inklusive kraven för termin 7).
2 Istället för Varje student som är registrerad på psykologprogrammet vid Linköpings universitet är berättigad till
medlemskap i Stimulus. Medlem i Stimulus blir den som ansöker härom och erlägger fastställd medlemsavgift.
3 Istället för Medlemsavgiftens storlek beslutas av sektionsmötet. Medlemsavgiften skall betalas in årsvis. Medlemsavgiften
skall vara betald senast 31 januari.

