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1. Mötet öppnas
Vice ordförande Elin förklarar mötet öppnat.
2. Mötesdeltagare
Anton Käll
Elvira Nordås
Petra Karlsson
Nils Isacsson
Alexander Örtenholm
Elin Kaukonen
3. Val av sekreterare
Alexander Örtenholm väljs till sekreterare
4. Dagordning
a. Inleder med genomgång av föregående möte
b. Sektionssittningen
i.
Ej Flamma, vad gör vi istället?
ii.
När? (CK och Zombiesittningen)
c. Studeranderepresentanter
i.
Kom infon upp på hemsidan?
d. CK-ekonomin
i.
Hört något mer?
ii.
SEKT nästa vecka - ska jag prata med ordföranden ang. möte?
e. Äskning

f.

Övrigt/andra punkter?

5. Inleder med genomgång av föregående möte
Informerar Elin Kaukonen om föregående möte, inget nytt tillkommer.
6. Sektionssittning
Diskuterar möjligheten att vara i Gasquen alternativt HG för en fulsittning då Flamman är
uppbokat. PsyKO har aktiviteter den 18/10 och 15/11. Beslut att försöka hitta en lokal mellan
dessa datum för att sedan kunna jämföra prisnivåer. Elin frågar Malin om hon kan göra det.

7. Studeranderepresentanter
Det har inte kommit upp än på grund av bristande information om det. Diskuterar lite
kring vad det innebär samt att intresseanmälan kan göras till Anton och Elvira kan ge
mer information.
8. CK-ekonomin
Fortfarande inga klara besked från Krogvet, men via muntlig kontakt har meddelats att
PsyKO kommer få ca 23 000, varav 4000 önskas till tacksittning, 9000 till kontanter för
CK i år och övrigt återinvesteras till CK i år. Äskningar för detta kommer senare.
Bestämmer också att ett möte för att gå igenom CK:s framtid med Kogvet, Stimulus,
PsyKO och Krogvet (gärna både gamla och nya, men prio på nya) behövs och att Malin får
försöka styra upp ett möte med Kogvet:s ordförande.
9. Äskning
Lisa Wiklander har äskat max 150:- för fika vid en uppstart av en intressegrupp för
genusdiskussioner. Diskuterar kring intressegrupper och rutiner för detta. Hela
äskningen godkänns av Styrelsen, Alexander kontaktar Lisa Wiklander.
10. Övriga frågor
Ellen i StuFF hörde av sig och frågade om nämnde att de startar en grupp för program
som har praktik. Problemet för oss är att praktiken ligger så pass sent och att vi därför
inte kan erbjuda eller få ut så mycket av det. Därför beslutar vi oss för att tacka nej till
erbjudandet.
Lyfter möjligheten att söka sponsorer hos terapeutföreningar. Beslutar att lyfta
sponsfrågan på visionsdagarna, men att Petra eventuellt kontaktar några innan dess.
Demola har hört av sig och vill ha hand om ett onsdagsfika. Vi diskuterar att ta mer
ersättning för detta. Nils tar upp kontakt och efterhör intresse av att ingå ett
sponsoravtal.

Elin Kaukonen efterfrågar om det blir bra med ett utskottsmöte v 41, torsdag och fredag
den veckan fungerar för T3 och T7. Elin kollar upp kring scheman och när det passar. Vi
kommer under visionsdagen gå igenom det som gicks över under förra utskottsmötet.

