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1. Mötet öppnas
Mötesordförande Malin öppnar mötet.
2. Närvarande
Malin Skoglund
Alexander Örtenholm
Nils Isacsson
Petra Karlsson
Elin Kaukonen
Anton Käll
AnnaKarin Hägglund
Hanna Åhman
Louise Hedendahl
3. Dagens sekreterare
Petra Karlsson väljs till sekreterare.
4. Dagordning
A. Avstämning med Freud och PsyKO
a.
b.
c.
d.

B.
C.

D.
E.
F.
G.
H.

Hur har sökningen?
Vilket upplägg har ni tänkt inför intervjuerna?
Behöver ni hjälp med något/stöd/frågor?
Diskussionsfråga: finns det ett problem med att avgående
festeri/fadderi är valberedning?
Musikhjälpen
Överlämning
a. Vilket upplägg ska vi ha? Vill ni göra något speciellt?
b. Sektionshandboken - vad behöver vi ändra/lägga till?
Äskningar
Ny kaffekokare
Kläd-bytar-dag
Spons hemsida ?
Anton (hemligt (för rikets säkerhet))

5. Avstämning med Freud och PsyKO
Många sökanden (de flesta har sökt PsKO i första hand)
Intervjuer påbörjas inom kort, PsyKO och Freud upplever att de har kontroll på
läget och inte behöver någon hjälp just nu.
Diskussioner kring om det är optimalt att sittande festeri och fadderi väljer in de
nya. Funderingar kring om det vore lämpligt att att bjuda in en extern part att
sitta med vid intervjuer och/eller urvalsprocess.
Det förslag som gruppen kommer fram till är att PsyKO och Freud efter
utvärdering av urvalsprocessen tar diskussion med nya styrelsen efter årsskiftet
kring eventuell förändring med extern bisittare som kan utses i av styrelsen i
samråd med utskotten.
PsyKO uttrycker stress över att hinna med urval innan jul, Freud säger att de
skulle ha kunnat ta en större roll i planering/annonsering kring sökningen.
Både PsyKO och Freud jobbar på med bokföringen.
CK gick med ca 25 000 kr i vinst!
6. Musikhjälpen
Alla i styrelsen uppmanas att uppmana alla i sina sociala grupperingar att fylla i
enkäten som mailats ut.
Web/Info ansvarig lägger ut länken på hemsidan och facebook.
Aktiviteter alla dagar, kaffeförsäljning, HIV-föreläsning, auktion, mindfulness
workshop m.m.
7. Överlämning
Överlämning i grupp till nya styrelsen sker tisdag 9 december, alla gamla
styrelsemedlemmar har haft eller har planerat för sina enskilda överlämningar.
Formellt övergår styrelseämbetet till nya styrelsen 1 januari.
Alla dokument som ska uppdateras innan det formella övertagandet av
styrelseämbetet kommer att vara uppdaterade innan jul.
8. Äskningar
Musikhjälpengruppen äskar pengar för fika till myskvällen, styrelsen tar ett
enhälligt beslut att godkänna äskningen.
PsyKO äskar pengar för en ny boomblaster till Flashback-kampanjen då den
gamla har gått sönder. En ny skulle kosta 1999:-. Äskningen godkäns enhälligt av
Styrelsen.
Inofficiellt beslut som togs av Styrelsen via andra kommunikationsformer den
17:e november om att ge 2500:- mer till julsittningen godkännes på mötet.
9. Ny kaffekokare
En av kaffekokarna gick sönder under en workshop. Styrelsen beslutar för att
köpa in en ny och ger uppdraget till ansvarig för workshop:en Tomas Nygren.
10.Kläd-bytar-dag
Klädbytardag planeras till årets sista onsdagsfika 17 december.
Web&Info ansvarig informerar på hemsidan.
11. Spons hemsida?

En sponsor hade tidigare betalt men inte skickat in sin presentation, nu åtgärdat.
12. Anton (hemligt (för rikets säkerhet))
Anton har koll på årets viktigaste omröstning och informerar vinnaren (som får
sitt pris på onsdagsfikat 10 december).
12.Övrigt
Styrelsen önskar göra I:2/onsdagsfikat lite mer “psykologigt” med tavla eller
affisch på väggarna. Förslaget blir att skapa en facebook-länk för omröstning om
vad som ska.

