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5. Avstämning med Freud
Freud har ännu inte fått all information från Styrelsen angående vår dag.
Detaljplaneringen flyter på bra, få frågetecken kring planeringen. Nolle-P börjar den 17:e augusti, en
grov planering ges på mötet, men kommer mailas styrelsen senare och gås igenom under
fadderutbildning del 2.
Styrelsens dag är den 25:e augusti, dels hålls en föreläsning om Stimulus av styrelsen på förmiddagen
klockan 10:00 under två timmar. På kvällen är det utskottsmingel från klockan 18:00. Styrelsen ska vara
där vid 17 för att förbereda. Platsen i trädsgårdsföreningen är bokad därifrån till 21:00. 400:- avsätts
från Freuds budget till kvällen.
Finsittningen är den 29 på Flamman.
Börje Lech har dragit in sin sponsring till Nollehäftet och vill bara vara med på hemsidan. Styrelsen har
alltså råkat ta en av Freuds sponsorer. Styrelsen kommer att ersätta Freud för detta med 500:- från de
1000:- vi får från Börje.
Nollehäften kommer att skickas ut första veckan i augusti. Freud behöver veta först vid terminens slut
vilka annonser som ska in i Nollehäftet.
Problemet med faddrarna är löst.
6. Sektionskvällen
Starttid för nollan bestäms till 18:00 och plats till den övre delen av trädgårdsföreningen vid grillarna.
Dagsansvariga bestäms till Malin Skolgund och Elin Kaukonen. 56 nollor förväntas. Minst 10 faddrar.
7. Märkesbacken
Oklart vilket datum märken ska målas. Malin Skoglund kollar upp det.
8. Hemsidan
Fortfarande utdaterade bilder på hemsidan, Malin Skoglund kommer därför maila ut till utskotten och be
dem uppdatera dem innan sommaren så att den är uppdaterad för nollan.
Kort diskussion kring PsyKOs nya hemsida. Styrelsen upplever att vi är lite underrepresenterade och vill
efterfråga klickbara länkar till Stimulus hemsida och att Stimulus står som samarbetspartners.
9. Fakturan från NH
Frågan är löst och NH kommer ge tillbaka pengar. Sektionssittningen har således gått runt och hamnat på
en kostnad på mindre än 5000:-.
Angående höstens sektionssittning så bestäms att det måste tas tag i snart. Vi bestämmer för att kolla
med Flamman och maila PsyKO för att se till så att det inte krockar med något av deras datum.
10. Terminsrapport

Malin håller på och ska skicka in terminsrapporter till StuFF och kollar av att informationen om
utbildningsbevakningens arbete och arbetet med arbetsmiljöfrågor är korrekt. Utöver detta så lyfts
problemet med att programmet inte styrt upp tillräckligt med programråd.
11. Inbokning av möte
Ett nytt mysmöte bokas in till tisdagen den 20:e maj klockan 19:00. Samtidigt som mötet torsdagen den
22:a stryks. På mötet skall vi lyfta bytet av bank, målning av märkesbacken och sponsavtalen. Bokning av
tider efter sommaren sköter vi över Facebook.
Mötet avslutas

