Stimulus styrelsemöte
Psykologprogrammet Linköping
2014-05-15
1. Mötet öppnas
Ordförande Malin förklarar mötet öppnat.
2. Mötesdeltagare
Anton Käll
Elvira Nordås
Petra Karlsson
Nils Isacsson
Alexander Örtenholm
Malin Skoglund
3. Val av sekreterare
Anton Käll väljs till sekreterare
4. Dagordning
a. Visionsdag/planering av hösten
b. Studeranderepresentanter
c. Sektionssittning
d. Utställare på Populärvetenskapliga veckan
e. Information från StuFF
f. Sätta datum för sektionsmötet
g. Boka nya möten
5. Visisionsdag
En visionsdag ska planeras in för att planera höstens aktiviteter mer detaljerat. Tid för detta
bestäms nästa vecka när samtliga styrelsemedlemmar är på plats. Mötet kommer att hållas
den 25/9.

6. Studeranderepresentanter
Enligt de nya avtalet med STUFF måste en ansvarig för studeranderepresentanter utses.
Ansvarige för utbildningsbevakningen utses till detta. I denna post ingår ett
huvudansvar för att diskussionen kring studeranderepresentanter förs på tal i
styrelsesammanhang samt att information om detta kan delges studenterna på
programmet. Nya studeranderepresentanter kommer också att behövas för det nya
läsåret.. Information om detta kommer att mailas ut till programmets medlemmar.
7. Sektionssittning
Styrelsen önskar hålla höstens sektionssittning på Flamman. Malin ansvarar för att
kontrollera vilka datum som finns tillgängliga.
8. Utställare på populärvetenskapliga veckan
Sektionen har blivit tilflrågad om att ställa ut under populärvetenskapliga veckan.
Eventet kommer att pågå mellan den 21:e till 23:e oktober, klockan 10-13. Styrelsen
beslutar att sektionen kommer att representeras på mässan. Schema kommer att planeras
vid ett senare tillfälle.
9. Information från StuFF
StuFF efterfrågar en lista på samtliga sektionsmedlemmar. Vice ordförande ansvarar för
att denna lista skickas in.
10. Datum för sektionsmötet
Datum för höstens sektionsmöte blir preliminärt den 19/11. Mötet kommer att börja
12:30.
11. Övriga frågor
Ekonomiansvarige samt ordförande kommer att försöka hålla ett möte med motsvarande
poster i Kogvets sektion för att diskutera ekonomin efter förra årets CK. Representanter
från PsyKO samt Krogvet ska bjudas in till detta möte.
12. Nya möten
Tider för nya styrelsemöten planerades in: 10/9, 15:00 och 17/9, 15:00.
13. Mötets avslutande
Mötet avslutas.

