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1. Mötet öppnas
2. Närvarande
Anton Käll
Malin Skoglund
Alexander Örtenholm
Nils Isacsson
Petra Karlsson
Eliva Nordås
3. Dagens sekreterare
Alexander Örtenholm
4. Dagordning
● Sponsutbildningen
● Klädbytardagen
● Gyllene draken
● Äskningar
● Övriga frågor
● Inbokning av nya tider
5. Sponsutbildningen
Sponsutbildningen bedöms ha gått bra och vi fick en bra respons från både PsyKO och Freud. Samt bra
förslag från både Patrik och utskotten. Nu behövs vidare kontakt med utskotten om hur framtida

sponsarbete kommer att se ut. Nils tittar på avtalen och lägger förslag på prisidé för enskilda
reklamförslag, varpå vi i Styrelsen får komma med input och sedan tillåts utskotten lämna sin input.
Diskussion kring hur pengarna i paketen ska fördelas bland utskotten, mer specifikt de mindre utskotten
där vi erbjuder mindre konkreta saker. Beslutet hålls öppet och Nils lämnar förslag senare vilket får input
enligt ovan.
6. Klädbytardagen
Fortfarande ingen mer respons från Babettes. Bestämt är att vi inte vill hyra Babettes, vi vill bara har ett
samarbete med dem kring klädbytardagen. Elvira lyfter att det ser ut som att det räcker med en
klädbytardag/år vilket leder till att det inte behöver ske lika omgående. Det finns också möjlighet att ha
det på ett onsdagsfika senare i maj eller i värsta fall framåt hösten.
7. Gyllene draken
Det har kommit in 14 anmälningar, de som inte har betalat på fredag stryks från listan. Petra skickar ut en
påminnelse om betalning imorgon. Möjlighet till anmälan är dagen ut så kan fortfarande komma fler
anmälningar.
8. Äskningar
Idrottsutskottets äskningar om 1100:- bifalles med motiveringen att det är viktigt att hålla
psykologfotbollen vid liv och att de fått minskad spons från Campushallen på 5000:-.
PsyKO får 150:- för inköp av en Ukulele och kommer meddelas att de har möjlighet att äska om pengar
från sommarsittningen eller skiftet till övriga 150:-.
9. Övriga frågor
Miljöplan för kommande året diskuteras. Beslut tas om att vårt miljöarbete för året kommer att vara att
Stimulus framöver endast köper diskmedel märkt med Bra Miljöval.
Petra lyfte diskussion om maskot där Petra bestämdes som ansvarig för att anordna tävlingen.
Bestämd tid för sponsavtal skjuts upp till den 25:e april.
10. Inbokning av tider
Nya tider bestäms till 16/4 kl 15, 24/4 kl 12, 29/4 kl 13, 8/5 kl 13 och 15/5 kl 10.

