Stimulus styrelsemöte
Psykologprogrammet Linköping
150420
1. Mötets öppnande
2. Närvarande
3. Dagens sekreterare
4. Dagordning
a. Miljöprojekt
b. UB
c. Sektionssittning
d. Hemsida
e. Ekonomi
f.

RFS

g. AMO-projekt
h. Lilla programrådet
i.

Boka in nya möten

j.

Övrigt

5. Miljöprojekt
“Miljövänlig” färg till märkesbacken verkar ej genomförbart just nu. Kan eventuellt ges som
förslag till nästa styrelse.
Miljövänliga kläder ett förslag, men blir begränsat hur stor del av sektionen det berör - inte alla
utskott beställer tröjor.
Krav på fler ekologiska varor vid Onsdagsfika
Plantera träd - klimatkompensera
Ecosia - grön sökmotor som planterar träd för varje sökning. Alla utskott “måste” använda dessa
vid sektionsarbete
Flakcykel

Bokbytardag - kurslitteratur som går i arv(mot betalning), byta skönlitteratur. En per år.
Förslagsvis på höstterminen - tidig del av terminen. Boka grupprum - bytes/handelsrum.
6. UB
Sammanställning av enkät för UB-projektet sker i eftermiddag.
7. Sektionssittning
SSkål 19.30 - viktigt att folk är i tid - ange starttid 19.15
Hanna & Jonn (Toastmasters) - spika planering på torsdag
Styrelsen möts upp på Flamman innan sittningen, ca 18.00 ifall vi har saker att fixa. Annars
18.45 - Hanna återkommer.
Tävling/frågesport som underhållning. Om någon har fler tips - meddela Jonn/Hanna innan
torsdag!
Mellanfest: Jonn erbjudit, förfrågan slängs ut i utskottsgruppen
8. Hemsida
Knytts pojkvän, Kezo, kanske kan hjälpa till med en wordpress-sida. Hur mycket kan han hjälpa
till med? Rimlig ersättning utifrån hur mycket han kan bidra med.
Brainstorming-kväll med utskotten - vad vill de ha med på hemsidan, etc.?
Svar från Oderland - äntligen! Höll med om att det vore en bra idé att göra en ny hemsida. No
hard feelings.
Skapa en styrelsen@psykologprogrammet.se - en mail som hela styrelsen är kopplad till för
snabb vidarebefordring av intern information. Hur ser behovet ut? Fyller facebook redan den
funktionen?
Spons - hur göra med “första side-annonser”? Kan ej ge exakt besked om utseende eller
funktion - det bästa vi kan erbjuda är ett ungefärligt förslag - med förbehållningen att en ny
hemsida kommer att lanseras under hösten.
9. Ekonomi
5020 kr från StuFF för AMO-arbetet i höstas
Äskning till T10-examenssittning & ceremoni
-

1500 kr till förlängd öppettid

-

2500 kr DJ

-

1000 kr till fotograf (student på programmet)

-

1000 kr snacks, snittar, rosor…(ceremonin)
Fotograf - ej till gagn för hela programmet. Mycket pengar till ceremonin. 3500 kr den

förväntade äskningssumman. Beslut: JA, 3000 kr till sittningskostnader + 500 kr till ceremoni
(dock ej fotograf). Totalt: 3500 kr.

10. RFS
Utbildningsterapin - psykologutbildningen i omvandling.
RFS - workshop om specialistordning, psykologassistent - hur sprida kännedom om det? SR vill
att det ska jobbas med lokalt, mot de arbetsgivarna psykologstudenterna själva kommer i
kontakt med.
Styrelseskifte i höst, sprida information på programmet för att få representation från LIU.
11. AMO-projekt
Undersökning av vad studenterna har för tankar och åsikter om hur väl/illa information
kommuniceras från programmet/kursansvariga.
Felanmälan av gnisslande persienner - ej fått svar.
Upplevt dålig struktur och ledning på AMO-mötena. Niklas mailar förslag på förbättringar &
konstruktiv kritik.
12. Lilla programrådet
-

blev inställt, nästa möte om en månad.

13. Boka in nya möten
14. Övrigt
-

Spons från universitetet? - för exponering på hemsida, utskottskläder

-

Ryggsäckar - verkar bli dyrt. Veronika & Simon kikar lite på det, återkommer med mer
info.

-

Nytt utskott för fadderist- och festeristpateter - Anna Ståhl

15. Mötets avslutande

