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1. Mötets öppnande
2. Närvarande
3. Dagens sekreterare
4. Dagordning
a. Ekonomi
b. UB
c. Spons
d. Kalasmottagning
e. Freudsittning
f. Onsdagsfika
g. Sektionskväll
h. Boka in nya möten
i.

Övrigt
Elins punkt
Niklas har övrig fråga
Simon vill prata om 20-årsfirandet

5. Ekonomi
Freud äskar 5000 kr till subventionering av “Stimulussittning” för Nollan under Nolle-P.
De flesta överens om att vi på något vis vill sponsra sittningen, då den är intressant för
styrelsen och sektionen i PR-syfte och såklart även för att det är ett lite roligare happening
för Nollan än den tidigare sektionskvällen i Trädgårdsföreningen.
Beslut: Simon hör av sig till Freud om styrelsens funderingar - och sätter ett maxtak om 1000
kr för omäskning.
6. UB
Ska skriva rapport på fredag, annars intet nytt under solen.

7. Spons
Fått 5000 kr i spons, 5 stycken à 1000 kr för hemsideannonser. Har skickat kontrakt för
påskrift till terapeuterna, inväntar att de ska komma tillbaka innan fakturor skickas ut.
8. Kalasmottagning
Styrelsen har blivit tillfrågad om vi vill ha en plats på mässan - hur ställer vi oss till det?
Ytterligare ett tillfälle att synas för nya Nollan. Elin föreslår att vi kan göra det i kombination
med RFS, och då be Psykologförbundet om lite giveaways.
Vilka intresserade av att stå på mässan: Simon, Elin & Niklas
Senast torsdag måste vi ge besked till StuFF om vi vill vara med.
9. Freud-/Stimulussittning
Jonn föreslår att vi styr ett “underhållnings-medley”, och ger instruktioner/uppdrag till de olika
utskotten - så att de slipper ta tag i det själva.
Calle föreslår att utskotten får visa upp något som känns typiskt för deras verksamhet, men
försöker göra det “roligt”. Alkholfri-fulvinsrunda där utskotten har varsin station, och kan
antingen vanlig lek eller en med ett tema som är kopplat till utskottet.
Hanna föreslår ett möte med representanter för varje utskott, där de kan diskutera upplägget
för kvällen.
Toastmasters: Preliminärt Anna & Jonn
10. Onsdagsfika
27/5: Hanna står för bakning. Ev. klädbytardag? - de kläder som inte blir utbytta kan lämnas
kvar och skänks till välgörenhet. Jonn sköter klädfrakten.
Budgeten för Onsdagsfikat ser bra ut, mindre pengar än beräknat har gjorts av med. Ska vi
avsluta året med ett SuperOnsdagsfika?
Bjuda på glasstrutar! Kolla upp kostnader för glass, strutar, etc. Om fint väder - ha utomhus i
Viagraparken? - Veronika kollar upp! Har 400 kr i bakhuvudet.
11. Sektionskväll
Ursprungligen var det bestämt med 2 sektionskvällar/termin - vi har bara haft en. Kan vi
hinna med ett pub-quiz? NH 28/5, 20.00-22.00. Hanna mailar NH och dubbelkollar att det
faktiskt är ett quiz den kvällen.
Att tänka på till hösten!
12. Boka in nya möten
Möte 26/5 17-19
Avslut 1/6 13-15
13. Övrigt
Elin: Kahoot -> göra egen frågesport som är tillgänglig på smartphones. Kan användas bl.a.
på Stimulussittningen som ett tävlingsmoment. Utskotten får hitta på frågor om sig själva.
Niklas: RefWorks är uppsagt, försvinner i juni. Fått information via mail från Biblioteket, men

oklart varför det tas bort och vem som fattat beslutet.
Simon: 20-års firandet. Styrelsen ska se till att det händer något roligt för studenterna varje
lunch den veckan. Projektgrupp?
Hanna: Nyhetsbrev ut innan sommaren!
14. Mötets avslutande

