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1. Mötets öppnande
Malin förklarar mötet öppnat.
2. Närvarande
Malin Skoglund, Anton Käll, Nils Isacsson, Alexander Örtenholm, Elvira Nordås och Elin
Kaukonen.
3. Dagens sekreterare
Elin Kaukonen
4. Dagordning
a. Information om sektionsmötet
b. Psykologer går på teater
c. Information från AMO
d. Information från CARMA
e. Hemsidan
f. Sektionssittningen
g. Ekonomi
h. Övrigt
5. Information om sektionsmötet
Vi har koll på vem som ska göra vad under sektionsmötet. Mötets ordförande är Malin och
justerare och tillika rösträknare är Elin och Alex. Elvira, Petra och Elin bakar. Alex går
igenom resultat- och balansrapporten och revisorerna tar därefter revisionsberättelsen.
6. Psykologer går på teater
Diskussion utifrån förfrågan från Östgötateatern om huruvida psykologprogrammet vill
delta i samarbete kring psykologer går på teater. Malin hör av sig till Östgötateatern.
7. Information från AMO
En trygghetsvandring ska äga rum för att se hur områden kan göras tryggare vid
universitetsområdet. Nya busskort har provats till campusbussen, så kallade tillfälliga

busskort, för att göra det enklare vid terminsstart. Eduroam-nätverket ska utvecklas ner till
Campushallen. Information kring att åtgärder kan göras i vår närmiljö genom att anmäla
detta till AMO, lämpligtvis genom AMO-mailen.
8. Information från CARMA
Information kring hur det externa utskottet fungerar samt diskussion kring intresse för
spons-utbildning via CARMA.
9. Hemsidan
Vi diskuterar hur en blogg på bästa sätt kan finnas på hemsidan. Detta kan förslagsvis göras
genom att skapa en ny ”startsidaflik” under styrelsefliken för att inläggen inte alltid ska
behöva hamna på startsidan. Vi beslutar att detta ska genomföras.
10. Sektionssittningen
Diskussion kring om sektionssittningen bör föras in i stadgarna till höstens möte.
Även diskussion kring pris på sektionssittningen beroende på de olika paketen som erbjuds
på vald plats (NH). Priset beslutas hamna på 60 kronor per person. Förslag till olika teman
är bland annat internettema, pbl-tema, bokstavstema, färgtema, rubix-kubtema,
medeltidstema med gästabud. Vi diskuterade även olika ansvarsområden som
bordsplacering, sittningshäften, ngn som tar anmälningar, mailar information, ta emot
pengar, toastmasters, gyckelansvarig, tidsschema och aktiviteter under kvällen. Vi funderar
över vad vi kan tänka oss att göra. Beslut togs att intressegrupper och samarbetspartners ska
bli inbjudna till självkostnadspris med förutsättning att de är stimulusmedlemmar och har
anordnat minst två aktiviteter föregående termin.
11. Ekonomi
Information från kassör.
12. Övrigt
Nils ska ansvara för att göra en PBL-film.
13. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

