Stimulus verksamhetsplan för året 2014
Sektionsföreningen för psykologstudenter
Utgångspunkter
Att kritiskt granska och aktivt påverka utbildningens innehåll.
Att främja kontakter och samarbete mellan olika årskurser och andra studerande på
universitetet.
Att verka för en god psykosocial miljö för de psykologstuderande.
Att främja kontakter och samarbete med berörda institutioner.
Att sträva efter och bibehålla underhåll av kontakter med psykologstuderande på andra orter.
Att sträva efter utveckling och underhåll av kontakter mellan oss och de yrkesverksamma
fälten.
Att verksamheten är partipolitiskt och religiöst obunden.
Att de förtroendevalda skall verka för medlemmarnas bästa, samt för vad som i övrigt fastslås
i denna paragraf.
Kärnverksamhet
Informationsarbete

Informera studenterna vis psykologprogrammet om sektionsförenings verksamhet,
inklusive dess alla utskott, samt kåren (StuFF). Aktivt verka för att värva medlemmar till
StuFF och Stimulus.

Ta emot och besvara förfrågningar inom rimlig tid.

Ha en uppdaterad och fungerande hemsida (psykologprogrammet.se) samt informera
om dess existens för programmets studenter.

Främja kommunikation och informationsflöde mellan styrelse och medlemmar,
framför allt via psykologprogrammet.se.


I största mån arbeta för transparens inom sektionen.


Marknadsföra sektionen bland annat genom att genomföra den årliga målningen av
stimulusloggan på märkesbacken.
Utskott och arbetsgrupper


Arbeta för att det skall finnas aktiva och fungerande utskott inom sektionsföreningen.



Underlätta och stödja enskilda studenters projektidéer.



Ha god kontakt med utskott samt projektgrupper.



Hålla sig informerad om utskotten samt projektgruppernas aktiviteter.


Arrangera möten för sektionsföreningens utskott samt projektgrupper. Dessa möten
syftar till att delge information om den pågående verksamheten.

Ge utskott och projektgrupper möjligheten att anordna onsdagsfikan för att informera
om sina verksamheter.

Styrelsen skall arbeta för att göra engagemangen inom sektionen attraktivt genom att
bland annat belöna sektionsarbete.
Arbetsmiljö och likabehandling

Att vid behov kunna fylla förtroenderådets funktion i att hjälpa och stötta enskilda
psykologstudenter.

Att fortsätta verka för att skapa en naturlig samlingspunkt, I:2-huset, för
psykologstudenter på universitetet.

Att förhålla sig till universitetets policy och handlingsplaner gällande arbetsmiljö- och
likabehandlingsarbete.


Att arbeta för att främja sammanhållningen på psykologprogrammet.

Kontakter och samverkan

Bibehålla samarbetet med programledningen i syfte att alltid ha med ett
studentperspektiv i deras arbete, samt för att förbättra förutsättningarna för studentinflytande.
Detta kan exempelvis ske genom deltagande på programråd och på utbildningsbevakarnas
möten med programansvarig.

Fortlöpande kommunicera med programledningen om sektionsföreningens verksamhet
och budget.

Verka för att öka informations- och kunskapsutbytet mellan Sveriges
psykologprogram, exempelvis genom att underlätta Linköpings psykologstudenters
medverkan vid Psykologstudent 12 genom att sprida information och arrangera gemensam
transport, samt hålla sig informerad om studeranderådets verksamhet.

Samverka med andra sektionsföreningar inom universitetet i syfte att utbyta idéer och
erfarenhet kring sektionsverksamheter.


Fortsätta samverka i Consensus externa utskott

Sektionens styrdokument

Se över stadgar och styrdokument för att säkerställa att de tjänar sektionens
verksamhet.


Fortsätta verka för att Stimulus ska utvecklas till en grönare sektion.

Övrigt

Tillvarata sektionens intressen gentemot StuFF angående STURE-avtalet, dess
innehåll och verkningar.


Fundera kring hur sektionen ska förhålla sig till sektionsmedlemmar som inte är
medlemmar i kåren.


Fortsätta arbeta för att stabilisera sektionens ekonomi



Jobba för att 60% av psykologprogrammets studenter ska vara medlemmar i Stimulus

