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● PsyKO: Hur går det inför Flashback? Hur ser ekonomin ut? Behöver ni hjälp med
något?
- Alette och Simon informerar.
nh har ändrat avtalet, vilket har påverkat/försenat arbetet med budgeten, då
förutsättningarna ändrats.
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Budget börjar bli klar, den är ganska pessimistiskt lagd, beräknas ge ett överskott
på ca 3900 kr.
Så länge biljetter och märken säljs enligt plan, så kommer Flashback att ge mer
vinst.
Det är klart att CK gick med vinst, men det saknas ännu någon faktura. Vinsten
från CK kommer att sättas in på Stimulus konto.
PsyKO planerar att äska pengar för att anordna CK igen till hösten.
Sponsutbildningen
Måste byta datum - igen, pga tentautlämning. Förslagvis 8/4
Petra kontaktar Patrik och hör efter om han kan den 8:e istället, Petra
återkommer snarast med besked.
Elin informerar utskotten om dag och tid när vi fått svar från Patrik.
Gyllene draken på Östgöta Teatern 23:e april
Senast anmälan; förslagsvis onsdagsfikat den 9:e.
(Demola håller i onsdagsfikat den 9:e)
Beslut tas att Malin och Elin sitter och ta emot anmälningar på onsdagsfikat den
9:e. Alex kontrollerar att pengarna kommer in. Petra skapar event på facebook.
Utvärdering av sektionsittningen
Lyckad sittning :)
Alla i styrelsen är nöjda och har bara fått positiva kommentarer från deltagarna.
Övriga frågor
Väskinventering 26/3
Just nu finns det:
26 st axelremsväskor á 250 kr
2 st små ryggsäckar à 250 kr
20 st tygpåsar à 50 kr
4 st små väskor à 150 kr
Styrelsen tar beslut om att sänka priset för alla väskor.
Väskor säljs med 50% rabatt fram till påsk, om man köper en tygpåse i samband
med väskköp ges även 50% rabatt för tygpåsen.

