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1. Mötets öppnande
Ordförande Anna Steneskog förklarade mötet öppnat.
2. Närvarande
Veronika Johansson
Simon Juhlin
Calle Wahlström
Anna Steneskog
Hanna Delby
Niklas Olsen
Elin Röblom
3. Dagens sekreterare
Elin Röblom valdes som sekreterare till dagens möte.
4. Dagordning
a. Utvärdering av sektionsmöte
b. Uppdatering PS15
c. Uppdatering styrelsetröjor
d. Försäljning av väskor och märken
e. Val av foto till hemsida/Facebook
f.

Rutiner vid fikaskåpet

g. Plastmuggar
h. Inval av nästa PsyKO & Freud

i.

Ekonomi

j.

UB

k. Kalender (i mån av tid)
l. Övrigt
5. Utvärdering av sektionsmöte
Förutom smärre tekniska missöden involverande säkring flöt mötet på bra. Lagom lång tidsåtgång.
Till nästa sektionsmöte konstaterades att det kan vara bra om de som har att göra med själva
presentationen hinner gå igenom prezin tillsammans i god tid innan mötet.
6. Uppdatering PS15
Fredag 6 februari hålls lunchmöte där information om transportmedel till konferensen kommer att
diskuteras. Troligaste alternativet är att fyra minibussar hyrs in. Detta är den billigaste
lösningen. Hittills är 36 personer anmälda från LiU. PS15 går av stapeln 13–15 mars i
Östersund.
7. Uppdatering styrelsetröjor samt försäljning av väskor och märken
Marknadsföringsenheten på LiU har ännu inte återkommit med information om spons/logga. Detta
ställer till med problem eftersom det bromsar vår beställning. LiU-loggan är något som både
styrelsen och universitetet borde vara intresserade att ha med på både styrelsetröjor och
väskor.
Det alternativ vi nu tittat på som beställare är Profilservice. De är villiga att ge oss rabatterade priser
under vissa premisser. Innan vi kan få närmare besked behöver vi veta vilka slags väskor vi är
intresserade av. Efter en snabb koll på Profilservices hemsida konstaterades att den ena
modellen för ryggsäckar skulle kunna vara aktuell. Ännu stor osäkerhet. De andra programmen
använder tryckföretaget Stilisti då de köper in sina väskor. Styreslen beslutade att kolla upp
deras alternativ för väskor och eventuellt även tröjor. Profilservice har dock redan tagit in
Stimulus plåtar för tryck, vilket gör att det blir ekonomiskt mer försvarbart att beställa från dem.
Ingen brytningskostnad.
Frågan om vad göra med de befintliga väskorna. Axelväskorna är tyvärr i ganska dåligt skick,
många av dem. Sömmen vid dragkedjan går lätt upp, vilket kan ge ett lite risigt intryck. Alla
borde dock inte vara i samma dåliga skick. Ett alternativ skulle vara att rea ut de gamla
väskorna. 50 kr per axelväska ansågs av styrelsen vara ett rimligt pris, förutsatt att vi är öppna

med att det är dålig kvalitet på dragkedjesömmen. Av ryggsäckarna finns tre kvar. De skulle
fortsättningsvis kunna säljas för 250 kr. Sista tygväskan, 50 kr.
Beslutades att styrelsen är med på onsdagsfikan den 25 februari och säljer väskor till rabatterat
pris.
Litet projekt till “nästa styrelsemöte”, kolla lite extra på olika väskalternativ samt få tag på
marknadsföringsenheten.
8. Val av foto till hemsida/Facebook
Styrelsen beslutade sig för att använda den kompakta tegelbilden till styrelseheader, samt en av
pratbilderna samt den bästa ovanifrånbilden till mer informella tillfällen.
9. Rutiner vid fikaskåpet
Denna punkt behandlade rutinerna kring fikaskåpet då utskotten har aktiviteter där de behöver
tillgång till skåpet. Det är då viktigt att de utskottsaktiva hör av sig i god tid till oss i styrelsen och
avtalar om hur de ska få tillgång till skåpet. Kommunikation och rutiner.
10. Plastmuggar
Punkt sparad till nästa möte.
11. Inval av nästa PsyKO & Freud
Vid nästa styrelsemöte, 9.2, kommer Hanna Åhman (Freud) och Annakarin Häggman (PsyKO)
närvara mellan 15-16. Vi kommer då att gå igenom den förändring som testats i år, då
sektionsmötet hållits tidigare än tidigare år. Förändringen har testats eftersom det tidigare varit
problem med sent inval för nya Freud. De har varit tvugna att påbörja sitt uppdrag innan de
formellt sett blivit invalda. Frågan vi ställer Freud och PsyKO är hur de som utskott upplever
förändringen.
Från styrelsens sida kan följande konstateras. Det inte varit helt smärtfritt för oss som tillträdande
styrelse eftersom vi själva ännu inte format vårt styrelseuppdrag då sektionsmötesprocessen
inleddes. Detta är ju dock nytt för i år. Framtida styrelser kommer att få förbereda sig på denna
rivstart på ett annat sätt då rutinerna faller på plats. Det största problemet är att schemat för
vårterminen inte går att få ut tidigare. Det gör det svårare att hitta tider för mötet, då man gärna
samkör mötestider med alla årskursers scheman. Ett alternativ skulle vara att hålla
sektionsmötet på kvällstid, men för det skulle det behövas en större PR-kampanj. Revisorerna

får också mer stressigt i det nya systemet då revisionsrapporten måste in tidigare, senast en
vecka innan mötet. Skulle vara ändamålsenligt att ta reda på vad revisorerna tyckt om det nya
systemet.
Ifall förändringen blir permanent är en stadgeändring nödvändig.
12. Ekonomi
Äskning angående invigning/kickoff och skifte i PsyKO och Freud. Äskningen kommer från former
och nuvarande kassörer i Stimulus styrelse. PsyKO har ordnat dessa tillställningar, medan
Freud inte gjort det i samma utsträckning. Rättviseaspekt. Medel om 500 kr äskas därför för
Freuds skiftestillfälle i år. Styrelsen ger sitt bifall. Diskussion om att eventuellt öronmärka
pengarna för icke-alkoholhaltiga inköp.
13. UB
En stor fråga inom UB-utskottet är hur få nya medlemmar. Problemet störst då gamla medlemmar
lämnar utskottet. Den outtalade förväntan är att den tidigare medlemmen på något sätt hjälper
till i rekryteringen av nya medlemmar, genom att berätta om sitt uppdrag och så vidare. Frågan
är hur mycket information de nuvarande medlemmarna fått då de tillträdde sitt uppdrag. Bör
vara tydligare uttalat.
UB-posten är en viktig kanal inåt programmet, ett sätt att få fram de studerandes tankar om
kurserna. Det är ett sätt att engagera sig i kvalitetssäkringen under utbildningen. Tyvärr är
engagemanget svalt.
Diskussion om hur skapa engagemang. Sektionskvällar skulle vara ett bra tillfälle att berätta om
utskottsengagemang. En sektionskväll skulle kunna vara utformad så som Idrottsutskottet
gjorde innan jul, med spel, fika, umgänge. Representanter från utskotten skulle kunna vara med
och berätta om sina uppdrag och hur man engagerar sig. Tanken i det här skedet är att
styrelsen ansvarar för kvällen och bjuder in utskotten tillsammans med alla terminer.
Ett annat alternativ skulle kunna vara att utskotten skulle bjuda in sig på lunchmöten med alla på
programmet.
14. Kalender (i mån av tid)
Punkt sparad till nästa vecka.
15. Övrigt

AMO
Origo 2.0-projektet fortfarande mycket aktuellt samtalsämne.
Den 17 april kommer ett pub-kravl gå av stapeln. Pubrunda ända till Norrköping. Puffa via Stimulus.
Trygghetsvandring har skett tillsammans med polisen. Man har då gått genom Vallaskogen för att
lyfta fram områden som upplevs som otrygga. Konstaterades att kurvan i änden hitåt var den
mest otrygga platsen. Det är ett typiskt fyllestråk där incidenter tidigare skett.
Kort utvärdering av dagens möte. Bra: sektionskvällen, utskottsfrågorna, beställning av tröjor och
väskor.

