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Dagens sekreterare
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Utvärdering av PsyKO & Freud
Till denna punkt var psykochef Annakarin och freudgeneral Hanna inbjudna.
Frågan som diskuterades var hur Freud och PsyKO upplevt den förändring som skett i och med att
sektionsmötet, där nya Freud och PsyKO väljs in, tidigarelagts.

Freuds tankar: det tidigarelagda invalet har underlättat för Freud. Nu finns inte längre samma stress
inför de möten som nya och gamla Freud ska närvara vid. Freud har inte heller så mycket annat
på gång innan jul, så arbetet med nomineringar och intervjuer har flytit på bra.
PsyKOs tankar: för PsyKOs det har det tidigarelagda invalet inte varit optimalt. Mycket annat på
gång innan jul; CK, Julsittningen. Musikhjälpen. Gruppen fick ingen andningsperiod, som skulle
ha behövts. Det var många som sökte till PsyKO. Mycket tid gick åt till att gå igenom alla
ansökningar och förbereda och genomföra alla intervjuer.
Gemensamma tankar: upplägget skulle fungera bättre om arbetsbördan var jämnare fördelad.
Freud skulle kunna schemalägga intervjuer och sköta övriga administrativa sysslor kring
planeringen. Skulle då vara genomförbart. Både Freud och PsyKO bedömmer att ändringen
ändå är ändamålsenlig i ett större perspektiv.
Styrelsens tankar finns närmare presenterade i föregående mötesprotokoll. Det styrelsen ser som
största problem är att schemat för vårterminen inte går att få tag på förrän sent. Detta gör det
svårt att planera in datum för sektionsmötet, Detta skulle kunna underlättas genom att hålla
mötet under kvällstid. Förslaget diskuterades, men inga beslut togs.
Frågan om en extern part bör närvara då Freud och PsyKO utför intervjuer med sökanden
diskuterades. Den formella makten i valet av nya medlemmar finns ju hos hela sektionen, men i
och med urvalsprocessen utövas en informell makt. En extern part skulle ge en ytterligare nivå
och legitimitet till urvalsprocessen, visa på objektivitet. Ett förslag var att Pateterna skulle kunna
vara denna externa part. Annars eventuellt någon representant från styrelsen.
I samma veva diskuterades eventuella motkandideringar. Ett förslag som lyftes var att styrelsen
skulle stagea en motkandidering under nästa sektionsmöte, i pedagogiskt syfte både för
styrelse och sektion. Skulle kunna göras på olika sätt. Filmklipp exempelvis.
Ifall förändringen blir permanent bör en stadgeändring förberedas till nästa sektionsmöte.
Spika dag för sektionskväll
Årets första sektionskväll kommer att gå av stapeln tisdagen den 24 februari, klockan 17-19 vid
onsdagsfikat. Målet med kvällen är att ha trevligt tillsammans, spela spel och genom information
om utskottsarbete förhoppningsvis värva nya medlemmar till utskotten.
Kalender

Sektionsåret briefades. Studentundersökningen 2015, 20-årsjubileet och samarbetet med Holland
är nya punkter. Återkommande punkter finns presenterade i styrelsehandboken i styrelsens
drive. Finns även en bild på styrelsens facebook.
Nyhetsbrev
Styrelsen beslutade att ett nyhetsbrev ska skickas ut till sektionen ca två gånger per termin. Mer
info i driven.
PS15 uppdatering
Styrelsen uppdaterades om transport till PS15.
Uppdatering av tröjor och väskor
Inväntar svar.
Kontanthantering och ekonomi
StuFF har beslutat köpa in kortterminaler för att underlätta för sina medlemmar. Kontanthantering
ska bort i så stor mån som möjligt på LiU. Kortterminalerna kommer att gå att hyra in via
kårallen.
UB
Frågan om hur engagera medlemmar fortfarande aktuell.
Boka in kommande möten
Kommande styrelsemöten bokades in.

