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5. Utvärdering av sektionssittning
Överlag bra - alltid mer fix just inför än vad man räknar med (mail etc.) Nöjda med Flamman,
vi vill gärna vara där igen i höst. Kul med stort intresse - 48 anmälda. Vi gick ut med
information tidigt - bra grej. Bra underhållning & styrning av Toastmasters Jonn & Hanna.
6. Information från senaste SEKT-möte
LIU-loggan ska försvinna - dåligt med information ut till kårer & sektioner. Vissa har loggor
baserade på LIU-kugghjulet. Consensus logga numer “förbjuden”, och de är den enda kåren
som informerats av Universitetet om bytet och då enbart för att tala om att de tvingas göra
en ny.
SSHF tar emot beställningar på fix av sektionskläder - ex sy på revärer på ovvar.
Systemarna ordnat en tjejförening
Mat, Mässa & Mingel - inställd pga tidsbrist. Skjuts upp till nästa år - allt förarbete lagt.
Ingen Kårkedja!! Wohoo!
Colosseum ska renoveras under sommaren
G-huset och Terra - tillhör ej längre universitetet. Var skriva tentor? Vart ska filfak:arna som
förpassats till G-huset ha sina föreläsningar?
KALAS 2015 - StuFF erbjuder sektionerna en plats att marknadsföra - vad tycker vi? Ta

beslut på nästa möte.
Studentrepresentanter - dåligt uppstyrt. StuFFs styrelsebyte innebär att nuvarande ej
kommer driva frågan vidare - men rekommendera nästkommande att ta tag i problemet.
7. Ekonomi
Äskningar:
PsyKO 14/15 - ber att få använda redan äskade pengar från PsyKOLäk, och kan de i så fall
köpa bara korv eller också vegalternativ? Resultat: GODKÄND - föreslår att de gärna får
erbjuda vegetariskt alternativ, men inget vi kräver.
PsyKO 15/16 - ber att få 1000 kr till sommarsittning för att locka fler studenter att gå.
8. UB
50% svarsfrekvens. UB-gruppen har sammanställt en rapport med riktlinjer till
programledning/kursansvariga som studenterna önskar att de ska använda sig av i arbetet
med utformning och planering av föreläsningar. Anett har återkopplat och sagt att de ska ta
till sig rapporten och implementera förslagen.
Förslag: presentera de faktiska siffrorna, rådata, som komplement till rapporten.
UB-mötet:
Dyslexipedagogen - möjligheten att erbjuda studenter utredning försvinner - men själva
stödet kvarstår och finns tillgängligt för de studenter med diagnos. Oklart varför det tas bort.
9. Spons
3x 3000 kronor från utbildningsterapeuter - förstaside-annonser på hemsidan.
10. Övrigt
Lyckades med första en-timmes-mötet!! Woho, bra jobbat!
11. Mötets avslutande

