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1. Mötet öppnas
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3. Val av sekreterare
Anton Käll väljs till sekreterare
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e. Föreläsning om föreningsjuridik
f. Populärvetenskapliga veckan
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h. Uppdatering kring spons
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5. Info om CK

AnnaKarin Häggman från PsyKO informerar om läget inför CollegeKravallen. Kravallen
kommer att uttökas till 1250 personer. I stora drag fungerar samarbetet med KrogVet bra.
Biljettsläppet kommer ske den 10:e november klockan 01:00. Försläpp för sektionens
studenter sker den 5:e november. PsyKO kommer att påbörja kampanjen i helgen, denna
inkluderar bland annat lunchtävlingar. Dessutom kommer det att hållas en pub på HG.
6. Sektionssittning
Styrelsen uppdateras om sektionssittningen och vilka ansvarsområden respektive
styrelsemedlem har. En påminnelse om anmälan kommer att gå ut under dagen.
7. PS-kongressen
Sektionen har möjlighet att ansöka om att arrangera PS16. En komplett anmälan måste
skickas in senaste den 1:e december. Information kommer att gå ut till sektionen gällande
intresseanmälan.
8. Sektionsmöte Baljan
I egenskap av medlem i Baljans sektion ska en medlem i Stimulus medverka på årets
sektionsmöte den 18:e november. En medlem i Freud kommer att medverka eftersom det
är detta utskott som tar del av de sponspengar som sektionen får från Baljan.
9. Föreläsning om föreningsjuridik
Sektionen har bjudits in till en föreläsning i föreningsjuridik den 7:e november, 17:00.
Ingen av styrelsens medlemmar kommer att deltaga.
10. Populärvetenskapliga veckan
Ansvarig i styrelsen har gått ut med inbjudan till sektionen gällande medverkan under
Populärvetenskapliga veckan.
11. Äskning
Det har inkommit en äskning från PsyKO. Styrelsen beslutar sig för att bevilja äskningen då
den kan anses vara en långsiktig investering för PsyKO.
12. Uppdatering spons
Sponsansvarig uppdaterar styrelsen om läget gällande sponsorkontrakt. Tidigare
sponsorer kommer att kontaktas.
13.Övriga frågor
UB-ansvarig informerar om läget gällande studeranderepresentanter. Styrelsen beslutar att
studeranderepresentanterna kommer att bjudas in till vårens sektionssittning.
Styrelsen behöver en ansvarig för den sektionsövergripande musikhjälpen-satsningen.
Alexander ställer upp som ansvarig från styrelsehåll.
Kassören uppdaterar styrelsen om hur nästkommande budget är tänkt att se ut. Styrelsen
beslutar att examenssittningen för termin 10 kommer att läggas in som en fast post i
budgeten på 2000 kr.
14. Utvärdering
Styrelsen utvärderar dagens möte.

