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1. Mötet öppnas
Malin Skoglund förklarar mötet öppnat.
2. Mötesdeltagare
Anton Käll
Elvira Nordås
Petra Karlsson
Nils Isacsson
Alexander Örtenholm
Elin Kaukonen
Malin Skoglund
3. Val av sekreterare
Petra Karlsson väljs till sekreterare
4. Dagordning
a. Inldande genomgång av föregående möte
b. Sektionssittningen
c. CK-stadgar (och Flashback)
d. Info från SEKT
e. Visionsdag 25/9 - Vad ska vi prata om?
f. Övrigt/andra punkter?

5. Inledande genomgång av föregående möte
Informerar Malin Skoglund om föregående möte, inget nytt tillkommer.
6. Sektionssittning
a. Malin har fått svar från HG, de har ganska många lediga i oktober och

november. Styrelsen funderar på olika alternativ. Det hade varit så himla
najs om vi kan ha möjlighet till att erbjuda sektionens aktiva en helt gratis
tacksittning. Malin försöker deala med HG för att se om det är möjligt få
ner priset lite…
7. CK-stadgar (och Flashback)
a. Alex och Malin bokar upp möte med ordf och kassör från: KogVet´s
styrelse, KrogVet och PsyKo för avstämning av hur CK evenemanget ska
kunna läggas in i sektionens budget samt vilka stadgeändringar som
behöver föreslås rörande detta till höstens sektionsmöte.
b. Malin tar även kontakt med juristgruppen för konsultation angående
om/hur sektionens stadgar bör justeras.
8. Info från SEKT
a. Sektionsutbildning 14 oktober för hela styrelsen
b. StuFF kommer att anordna en dodge-ball turnering till våren ´15
9. Visionsdag 25/9 - Vad ska vi prata om?
a. Sponsring - var är vi nu?
b. Avstämning - vad har vi gjort och vad ska vi göra mer?
c. Utskottsmöte - grov planering?
d. Grön Sektion
e. Stadgeändringar ?
f. Informationsmöte för nya potentiella styrelsemedlemmar
10. Övriga frågor
11. Demola - har frågat efter att få komma och hålla i ett onsdagsfika igen, vi tackar nej
då vi i årets sponsringspaket erbjuder sponsorer att få betala för att få komma och
presentera sig för programmets studenter och Demola har ingen budget för att
marknadsföring mot studenter.
12. Mentorsträff - Elvira äskade pengar för fika till mentorsträffen från StuFF, men
äskningen avslogs. Styrelsen fattar ett beslut om att Stimulus har råd att betala för
mentorsfikaträffen. Elvira bjuder in deltagarna igen till egen medhavd
mentorslunch.
13. Studerande representanter - Evelina Morin från T1 har anmält intresse för att vara
psykologprogrammets representant. (Tjohoo!) Hon sammankopplas med StuFF
-Ellen för skrivande av kontrakt.

14. Valberedningen - har påbörjat sitt arbete för att ta fram förslag till ny styrelse för
Stimulus. Mer detaljerad information kommer att skickas ut till programmets
studenter snarast.

