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5. Utskottsmöte
Elin går igenom sin planering. Fika bestäms till mitten och diskussion under fikan. 400:- är
avsatta för vårens utskottsmöte. Mötet inleds med att vi presenterar oss och mer noggrant

vad våra poster innebär. Information från styrelsen till utskotten, där vi informerar om
AMO-projektet, ekonomi (äskningar och kvitton), insamlande av kontaktuppgifter, hur
utskotten vill ha ut information för att de ska ta till sig,, väsk- och märkesförsäljning, hemsidan
(att den är uppdaterad) och sektionsittningen.
Nästa punkt är förslag från styrelsen, där vi frågar vad utskotten tycker om: studiebesök,
psykologer går på teater, maskottävling, sponsorutbildning, alternativ till sektionssittning
(laserdome, boda borg, badning) och hedersmedlem.
Efter fikan lyfts diskussionsfrågor kring utskottens roll i sektionen, samarbeten mellan
utskotten, starka och svaga sidor hos Stimulus (skriva upp på tavlan), förslag på förmåner till
Stimulus-medlemmar och vad de har för förväntningar på styrelsen. Detta diskuteras i
tvärgrupper, under tiden går styrelsen runt och diskuterar med grupperna. Frågorna mailas
ut till utskotten i förväg.
Nästa punkt är för avstämning mellan utskotten, där de berättar om vårens aktiviteter.
Slutligen avslutas mötet med övriga frågor.
Viktigt att hålla fokus på den senare delen.
6. Sponsutbildning
Patrik Jutterström har skickat ut inbjudan på lördag om en föreläsning som dels handlar om
spons. Vi tänker att vi säger nej till denna inbjudan då det dels inte handlar helt om spons och
vi vill ha det inriktat specifikt mot oss. Anton mailar Patrik om detta och frågor om en specifik
sponsutbildning till oss och frågar om datumen 26/03, 31/03 och 1/04.
7. CK-pengar
PsyKO har fått en vinst från College Kravallen som de undrar om de kan använda till Flashback
och framtida College Kravallen. Eftersom PsyKO är en del av Stimulus bedömmer vi att det
bästa är att de betalar in vinsten till oss och äskar pengarna till Flashback respektive College
Kravallen. Detta för att det ska bokföras rätt och att vi ska få insikt i hur pengaflödet ser ut.
Utifrån äskningen tar vi hänsyn tar vi beslut
8. Info från AMO
Elvira informerar om LiUs internetplattform som håller på att göras om och om hur varje
student är försäkrad. Det senare bör vi kanske informera om. Försäkringen gäller under
schemaplanerad tid, detta kan vara problematiskt vid egenstudier som under PBL.
Ett beslut som har tagits är att så länge det är ekonomiskt försvarbart så ska anonymitet på
tentor gälla.
AMO har tystnadsplikt kring klagomål, vad gäller tystnadsplikt för övriga poster så är det lite
mer oklart.
Oklarheter kring vem som ska föra diskussionen om lärare som kränker i sina utlåtanden, är
det UB eller AMO? UB driver ärendet, men Elvira finns till förfogande om det behöver lyftas
upp till en annan instans.
9. Övrigt
Nya möten bestäms till kl 13 20/03, kl 13 26/03, kl 10 4/04 och kl 15 9/04.

Petra planerar att presentera varje styrelsemedlem på Facebook med information om vad
varje person har gjort tidigare. Behövs då mer information om oss vilket vi ska skriva in i
samma dokument som tidigare.

