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1. Mötets öppnande
Malin förklarar mötet öppnat och informerar om att vi har mycket att gå igenom idag.
2. Närvarande
Nils Isacsson, Malin Skoglund, Anton Käll, Alexander Örtenholm, Elvira Nordås, Elin
Kaukonen, Petra Karlsson
3. Dagens sekreterare
Petra Karlsson
4. Dagordning
* Sekreterare väljs enligt listan
* Årsplanering
- Vad ska göras vilken månad?
- Var finns det tid att lägga in de andra mål vi satte upp för året?
* Postgenomgång
- Vad vill varje post genomföra under årets gång? Speciella mål?
* Information från SEKT
* Bestämma dag när vi tar in anmälningar till Sektionssittningen
5. Årsplanering:
- Vad ska göras vilken månad?
Januari: Visionsdag, Fotografering av nya styrelsen,
Februari: Sektionsmöte
Mars: Utskottsmöte, Sektionssittning
April: Klädbytardag, Flashback, Maskottävling
Maj: Maila kursansvarig – Nolle-P/Freud, Onsdagsfikadokument för HT14, PS14
Juni-Juli: Bara bada & Byta Bank
Augusti: Nolle-P Aktivitet, Visionsdag, Märkesbackemålning
September: Utskottsmöte, Fotografera klasserna
Oktober: Klädbytardag, Sektionssittning, Studiebesök

November: Sektionsmöte, CK?, Omröstning årets lärare & sektionsmedlem,
CARMA
December: Skifte/överlämning
Styrelsen har ett solidariskt gemensamt ansvar för att de planerade aktiviteterna genomförs,
arbetsgrupp/ansvarig för enskilda aktiviteter beslutas löpande på styrelsemöten under året.

6. Postgenomgång
- Vad vill varje post genomföra under årets gång? Speciella mål?
Alex, Kassör: Utbildning för kassörer och förändringar i kontoplan. Snabba utbetalningar
mot mottagna kvitton. Byta bank. Ändra kontaktperson hos kommunen. Förbättra budgeten
för kommande år.
Elin, Vice Ordförande: Bra kontakt med utskotten, bjuda in PsyKo och Freud till
styrelsemöten vid lämpliga tillfällen. Promota väskförsäljningen. Bistå ordförande vid
behov. Inventering av väskförrådet.
Anton, UB: Se till så att utbildningsbevakningen är representerade i minst 75% av
årskurserna. Kommunikationskanal mellan programmet och utbildningsbevakningen.
Genomföra ett projekt / termin inom utbildningsbevakningen. Utvärdera vad Stimulus kan
ha för utbyte av externa utskottet och vad externa utskottet har för utbyte av Stimulus. Se till
så att Psykologstudenter går på CARMA. För Stimulus talan i StuFF’s
utbildningsbevakning.
Elvira, AMO och miljöansvar: Ska utföra ett arbetsmiljöprojekt med målsättning att väcka
liv i mentorsprogram där studenter från högre terminer tar hand om nya studenter, samt ett
miljöprojekt där två klädbytardagar ingår. Stimulus ska fortsatt vara en ”Grön sektion”. För
Stimulus talan i AMO möten med StuFF.
Malin, ordförande: Övergripande ansvar för att se till så att vi når de mål vi sätter upp. För
Stimulus talan i SEKT (StuFF möten med sektionsordföranden)
Petra, web & info: Öka antalet besökare på hemsidan och spridningen av
facebookuppdateringar på Stimulus fb sida. Skapa Instagramkonto för Stimulus. Ansvara för
maskottävling. Öka antalet medlemmar i Stimulus, (StuFF)
Nils, sponsoransvarig: Har som målsättning att dokumentera hur sponsring sett ut tidigare,
lägga fram riktlinjer, mallar för sponsoravtal och ta ett helhetsgrepp kring sponsringen av
Stimulus.
7. Årsredovisning 2013 klar.
8. Information från SEKT
Kassörsutbildning för Alex 13:e februari.
Sektionsutbildning för hela styrelsen 4:e mars.
StuFF drar igång ”fika med StuFF” 13 februari 9.45-11.15 i D:316
SEKT planerar för att utarbeta en egen arbetsmarknadsdag, Stimulus är redan ”med” i
CARMA vilket gör att vi planerar att tacka ”nej” då vi vill prioritera CARMA i första hand.
Förslag från SEKT att genomföra någon sorts ”nollning” för ”fristående kursare” alltså
inkludera dessa i vårt nolle-p (mot betalning). Styrelsen tar med frågan till utskottsmötet, om
Freud kan ordna någon typ av aktivitet för de fristående kursarna.
9. Sektionsmötet är planerat till 26:e februari, StuFF har kick-off för nya fadderister i mitten av
februari. Malin pratar med StuFF om olika lösningar.

10. Anmälningar/försäljning av biljetter till sektionssittningen 22:e mars säljs på sektionsmötet
26:e februari samt på utskottsmötet den 7:e mars.

