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5. Sektionssittning
Biljettförsäljning till sektionssittning diskuterades. Senast onsdag den 12:e mars måste
sittningsunderlaget vara inne. Det underlättar om pengarna är styrelsen tillhanda då. Sista
anmälningsdag sattes till 9:e mars, betalning ska vara inne senast den 11:e mars. Alexander och
Anton kommer att vara ansvariga för att ta emot anmälningar vid sektionsmötet,
utskottsmötet samt onsdagsfikat den 5:e mars. Elin kommer att ansvara för att bjuda in

utskotten, intressegrupper och styrelsens samarbetspartners. Sittningens tema kommer att
vara medeltiden, “Stimulus gästabud”.
6. Psykologer går på teater
Delar av styrelsen hade i veckan ett möte med representanter från Östgötateatern som är
intresserade av att ta konceptet “Psykologer går på teater” till Linköping. Ramarna är i nuläget
ganska oklara men styrelsen diskuterade huruvida det skulle vara möjligt och intressant att
gå in med pengar i projektet i utbyte mot subventionerat pris för programmets studenter.
Frågan kommer att lyftas på StuFF:s sektionsmöte för att kolla intresset hos övriga sektioner.
7. Nytt lås till styrelsens skåp
Vaktmästaren informerade om att det befintliga låset inte går att byta. Ett alternativ vore att
använda en annan typ av lås utöver det nuvarande. Styrelsen beslutade att göra fler
nyckelkopior till det befintliga låset istället för att införskaffa ett nytt lås.
8. Övrigt
Frågan kring sponsorutbildning lyftes av styrelsens representant i Consensus externa
utskott. Inget beslut om datum togs, hänsyn kommer att tas till Freud och Psykos åsikter
innan någonting spikas.
Beslut togs om att införskaffa kontorsmaterial för 194:- till styrelsen.
Styrelsens kassör informerade om StuFF:s kassörsmöte.
Styrelsen kommer att anordna ett kassörsmöte för sektionens utskott för att de ekonomiska
stadgarna ska kunna efterföljas. Alexander kommer att ansvara för detta.

