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Psykologprogrammet Linköping
2014-11-19
1. Mötets öppnande
Ordförande Malin förklarar mötet öppnat. 65 av sektions medlemmar är
närvarande.
2. Val av mötesordförande
Mötet godkänner Malin Skoglund som mötesordförande.
3. Godkännande av dagordningen samt införande av övriga frågor
Mötet godkänner dagordningen. Inga övriga frågor från medlemmarna.
4. Val av mötessekreterare samt två justeringsmän, tillika rösträknare vid
votering
Mötet väljer Anton Käll till mötessekreterare. Nils Isacsson och Alexander
Örtenholm väljs som justeringsmän, tillika rösträknare vid votering.
5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Mötet har utlyst enligt stadgarna.
6. Beslut om eventuella adjungeringar
Nicklas Cedervall från StuFF adjungeras in.
7. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
Verksamhetsplanen för kommande verksamhetsår fastställs.
8. Fastställande av reglemente för kommande verksamhetsår
Mötet fastställer reglementet för kommande verksamhetsår.
9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
Medlemsavgifterna för kommande verksamhetsår fastställs till 0 kr för
medlemskap i Stimulus. För medlemskap i Stimulus krävs dock medlemskap i
StuFF.
10. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
Mötet fastställer budgeten för kommande verksamhetsår.
11. Val av styrelse för kommande verksamhetsår där följande poster skall
tillsättas:
11.1. Val av ordförande för ett år - Valberedningens förslag: Anna Steneskog T5
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Till ordförande för ett år väljs Anna Steneskog, T5
11.2. Val av vice ordförande för ett år - Valberedningens förslag: Hanna Delby T5
Till vice ordförande för ett år väljs Hanna Delby, T5
11.3. Val av kassör för ett år - Valberedningens förslag: Simon Juhlin T5

Till kassör för ett år väljs Simon Juhlin, T5
11.4. Val av arbetsmiljöombud för ett år - Valberedningens förslag: Niklas Olsen
T1
Till arbetsmiljöombud för ett år väljs Niklas Olsen, T1
11.5. Val av utbildningsbevakningsansvarig för ett år- Valberedningens förslag:
Calle Wahlström, T5
Till utbildningsbevakningsansvarig för ett år väljs Calle Wahlström, T5
11.6. Val av sponsansvarig för ett år- Valberedningens förslag: Jonn Gottfridsson
T1
Till sponsansvarig för ett år väljs Jonn Gottfridsson, T1
11.7. Val av web&info-ansvarig för ett år - Valberedningens förslag: Elin Röblom
T1
Till web & info-ansvarig för ett år väljs Elin Röblom, T1
11.8. Val av ledamot för ett år - Valberedningens förslag: Veronika Johansson, T1
Till ledamot för ett år väljs Veronika Johansson, T1
11.9. Val av två revisorer för ett år
Till revisorer för ett år väljs Mimmi Eriksson, T5, samt Alette Hellström, T5.
12. Val av valberedning bestående av 2-5 ledamöter varav en sammankallande,
för ett år. Spridning över årskurserna är önskvärd.
Anna Ståhl, Petra Karlsson, Kenny Nilsson och Elida Ottmer väljs in i
valberedningen för nästkommande år.
13. Vid sektionsmötet skall beslut fattas om förtroenderådet skall vara aktivt
eller vilande. Vid beslut om ett aktivt förtroenderåd tillsätts ett förtroenderåd
bestående av ett av sektionsmötet utsett lämpligt antal medlemmar. Alla
årskurser bör vara representerade.
Mötet beslutar att förtroendetrådet ska vara vilande.
14. Val av studeranderepresentant i institutionsstyrelsen om sådana platser
finns till sektionsmötets förfogande att tillsätta.
Anton Käll väljs in som studeranderepresentant i IBL:s institutionsstyrelse.
15. Behandling av förslag från styrelsen och revisorerna.
Mötet beslutar att anta de förslag som styrelsen lagt fram.
15.1. Styrelsen föreslår stadgeändringar enligt bifogat dokument.
Mötet godkänner stadgeändringar enligt bifogat dokument.
16. Behandling av medlemmarnas motioner samt styrelsens yttrande över dessa.
Inga motioner har inkommit.
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17. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
18.
Styrelsen informerar om aktuell kårinformation samt om aktuella evenemang
inom sektionen.
19. Mötets avslutande.
Ordförande Malin förklarar mötet avslutat
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