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5. Sektionssittningen
Styrelsen går igenom vad som är kvar att göra inför lördagens sektionssittning. Styrelsen har
tagit emot anmälningar, gjort sittningsunderlag, bordsplacering mm. Sittningshäften är på gång
liksom aktiviteter under kvällen samt dekoration. Diskussion kring eventuellt gyckel förs samt
förslag på olika aktiviteter som kan vara lämpliga för temat. Manuset för kvällen är också färdigt
liksom uppdateringen av evenemanget på facebook. Funderingar förs kring hur kvällen ska
inledas samt eventuell utklädnad. Styrelsen träffas hos Elvira innan sittningen.
6. Stadgar
Stadgarna gås igenom för att titta på vilka eventuella ändringar som skulle kunna göras. Några
förtydligande ändringar förelås under inledande området “definitioner”. Diskussion förs kring ifall
vi ska ta bort stadgan “Stimulus hedersmedlem”. Punkten studereanderepresentanter i
institutionsstyrelsen som ska väljas in på höstmötet, föreslås tas bort eftersom den inte är
relevant. Tillägg under punkten “information till medlemmarna”, att detta även ska ske under
vårmötet. Tillägg föreslås också genomföras under “ekonomier”, i form av övrig kravallekonomi.
Inbjudan till styrelsemöte för Freud och PsyKO ändras till antal möten per verksamhetsår
snarare än termin. Punkten kring verksamhetsår för Freud och PsyKO behöver revideras.
Föreslagna ändringar tas upp under sektionsmötet.
Även vissa revideringar ses över i reglementet. Diskussion kring ordförandes roll i reglementet,
och ifall detta bör beskrivas tydligare. Detta skulle kunna förtydligas mer i styrelsehandboken
snarare. Tillägg till UBs post föreslås kunna vara förtydligande kring att ansvara för att fixa
studeranderepresentanter. Materialansvarig, istället för denna post kan det ändras till att “det
åligger styrelsen att utse en ansvarig för…”. Under kassörspunkten föreslår vi att ändra termer
som innefattar Freud/PsyKO till “utskotten”. Arbetsmiljöombud står som utskott vilket
styrelsen föreslår bör tas bort eftersom det inte fungerar så i praktiken. Angående bokföring för
utskotten bör ett tilägg göras angående utbetalning av klumpsumma, “om inte annat blivit
överenskommet”. Angående medlemmars rättighet till att söka till utskott, diskussion kring ifall
det behövs förtydligas att detta kan vara sökande från alla terminer. Tydliggöra Freud och
PsyKOs valformulering till att “sittande Freud/PsykO” ska välja nya medlemmar. Punkten kring
skiftet för PsyKO behöver förtydligas vad gäller invigning och skifte. Tillägg också angående
eventuell vinst för utskotten. Tillägg i punkt för Flashback, när bokföringen ska vara klar samt för
annan kravall, där det också tydliggör eventuellt samarbete och vem som är ansvarig. Allmänna
diskussioner kring förändringar och tillägg i stadgar och reglemente förs.
7. Ekonomi
Styrelsen går igenom budget för kommande år samt äskningar. Styrelsen tittar på respektive
poster och för en diskussion kring dessa.

8. Övrigt
Styrelsen ser över kommande tider för möten och bokar in dessa. Nästa möte planeras till 12:e
november klockan 15.

