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3. Dagens sekreterare
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4. Dagordning
a. Presentation av nya styrelsen
b. Information
c. Förslag från Styrelsen
d. Fikapaus
e. Diskussionsfrågor
f. Avstämning mellan utskotten
g. Övriga frågor
5. Presentation av Styrelsen
Ordförande: Ansvarig för att hålla koll på alla; fråga ordförande om vad som
helst så kan denne svara eller vet vem som kan göra det
Vice ordförande: Utskottsansvarig och ansvarig för väskförsäljning
Ekonomiansvarig: Ansvarig för ekonomin, äskningar och utbetalningar till
bl.a. onsdagsfikan.
Info- och webbansvarig: Ansvarig för hemsidan och den information som
ligger uppe där.
Arbetsmiljöombud: Ansvarig för att driva studenternas frågor kring den
psykiska och fysiska arbetsmiljön. Kan även driva frågor kring diskriminering
och jämnställdhet.
UB-ansvarig: Ansvarig för Utbildningsbevakningen.
Sponsansvarig: Ansvarig för att värva nya sponsorer och ta emot idéer kring
hur vi ska kunna få nya sponsorer.
6. Information från Styrelsen
a. AMO-projektet: Årets AMO-projekt kommer handla om att
standardisera mentorskapet på programmet.
b. Ekonomi: Formulär till äskningar finns på hemsidan och de skickas in
till Alex. Kvitton ska häftas fast på det papper som ligger i
onsdagsfikaskåpet och sedan lämnas in till Alex
c. Kontaktuppgifter: Det finns en FB-grupp för alla ansvariga i
utskotten och det är viktigt att information som kommer upp där förs
vidare till alla medlemmar. Försök att bekräfta att ni mottagit
informationen.
d. Väsk- och märkesförsäljning: Det finns axelremsväskor och
ryggsäckar för 250 kr och kassar för 50 kr
e. Webbsidan: Försök att se till att informationen om ert utskott är
uppdaterad på hemsidan och skicka informationen till Petra så
uppdaterar hon. Det kom upp ett förslag att länka till de bloggar som
skrivs av psykologstudenter.
f. Sektionssittning 22 mars: Välkomna på sektionssittningen den 22:a
mars. Anmälan senast på måndag den 10/3.
7. Förslag från Styrelsen
a. Studiebesök: Åka till Vadstena till Rättpsyk, kontakta några personer
med som personer som har gått ut och fråga om vi kan komma och
hälsa på, Utskottsdag (samarbeta mellan utskotten och göra flera saker
på en och samma dag), SAAB, Behandlingshem, Cloetta
b. Psykologer går på teater: Gå på en föreställning och sedan ha en
efterföljande diskussion med en moderator. Skulle gälla hösten 2014.

c. Maskottävling: Utlysa en tävling där vi tar fram en gemensam
maskot. Några förslag som kom upp: Pavlovs hund, Hatten (spinna
vidare på den idén)
d. Sponsutbildning: Anordna en sponsutbildning för alla sektionsaktiva
så att vi kan bli bättre på att skaffa sponsorer.
e. Alternativ till sektionssittningen: Fulsittning, picnic, skaffa förköp
till något ställe så att alla går dit sen, tidsaspekten är viktig (det ska
ändå vara en stund), läskiga skolan med övernattning, Boda Borg, pris:
för en sittning är 60-100 kronor smärtgränsen, annan aktivitet kan det
vara okej att lägga ca. 300 kr
f. Stimulus hedersmedlem: Vad skulle innebära att ha
hedersmedlemmar? Om man skulle uppmärksamma en person eller ett
utskott så kan det bli väldigt tävlingsinriktat. Kanske är bättre att
uppmärkamma ett initiativ. Kanske kan ske på sektionssittningarna
istället för samtidigt som årets lärare. Kanske kan finnas fler kategorier
av nomineringar?
8. Diskussionsfrågor:
Vad är utskottens roll i sektionen?
Tillgodose programmets studenters önskemål och intressen, finnas till för
studenterna, marknadsföra programmet, inge sammanhållning.
Hur kan utskotten samarbeta?
Styrelsen kan synas mer, att alla utskottsaktiva deltar i varandras aktiviteter,
Freud kan göra reklam under Nolle-P för de andra utskotten, Styrelsen kan på
sin Nolle-P-dag ha stationer där de olika utskotten presenteras, gemensamt
tema för Psykologiskt fika och P2P, anordna gemensamma aktiviteter,
samarbeta mer postspecifikt snarare än utskott emellan, anordna utbildningar
för olika poster, gemensam kalender för alla utskotten, anordna en gemensam
dag där alla utskott har varsin aktivitet, gemensam FB-grupp för alla
utskottsaktiva
Hur kan vi ge förmåner till Stimulus-medlemmar?
”Behålla” Stimulusmedlemmar även i de äldre terminerna, subventionera ex.
sittningar, ge ut goodiebags, göra en lista över de förmåner som redan finns,
mer info om Stimulus-medlemskap
Vad är Stimulus starka respektive svaga sidor?
Starka sidor: Har många utskott, är en liten och sammanhållen sektion, har
Onsdagsfikat, försöker ständigt förbättra sektionen, har blivit bättre på att ge
information
Svaga sidor: Svårt att veta hur man går med i utskotten (ett förslag var att göra
ett formulär på hemsidan så att man lätt kan fylla i vem man är och vilket
utskott man vill gå med i), svårt att förstå vad skillnaden är mellan StuFF och
Stimulus, det saknar en gemensam kalender, sektionen har en begränsad
ekonomi, det är svårt att nå ut med information till medlemmarna
Vilka förväntningar har ni på Styrelsen 2014?
Gemensam kalender, ett utskottsmöte per termin, att få en inbjudan till ett
styrelsemöte, mer samarbeten kring sponsring och ekonomi
9. Avstämning mellan utskotten
Försöka delge de andra utskotten via FB-gruppen vilka evenemang som varje

utskott planerar att genomföra
10. Övriga frågor
Freud: hur gör man med personer som går på enstaka kurser?
Psykologiskt fika: Alumni-utbildning

