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5. Stimulssittning
Hanna varit på möte med Freud. Fulvinsrundan struken, utskotten presenterar sig under
sittningen. Anna & Jonn Toastmasters. Eventuellt att styrelsen kör frågesport (Kahoot) - vi
måste hitta på frågor. Förhoppningsvis vegetarisk sittning.
6. Quiz
Istället för sektionskväll - Elin skapar ett evenemang och försöker nå ut till programmets
studenter. Vi informerar också om det på Onsdagsfikat.
7. Info från SEKT

Kortterminaler från StuFF
Årets pedagog - dålig info från StuFF, deadline passerat.
Nytt utvärderingssystem Resultaten från Studentundersökningen är klara och har publicerats
Kårstyrelser från olika universitet - “hur ska man uppmärksamma lärare med pedagogiska
och didaktiska meriter?”
ELIN - “hållbart engagemang”. Hur hitta balans mellan studier och engagemang i
utskottsverksamhet? Studenter som är med i utskott offrar tentor till förmån av
utskottsarbetet.
Zorb-turnerningen ställdes in - Stalin ska utreda varför det inte blev av.
Utbytesstudier - universitetet har dålig översyn på sina studenter som läser utomlands. Det
har framkommit att de inte har några kontaktuppgifter till de som åker iväg.
8. Info från lilla programrådet
Reseersättning för T2:s studiebesök i Vadstena - information har gått ut på lisam om hur
man ansöker om det i efterhand.
Ställa krav poängkrav vid antagning av fadderister/festerister?/Informera om vid intervjun.
För att undvika avhopp på grund av studiestress/att någon av fadderisterna/festeristerna inte
är behöriga att fortsätta termin 3 och därför inte kan medverka.
20-års jubileum. Inbjudningar skickas ut i juni. Styrelsen ser till att det anordnas Onsdagsfika
måndag-torsdag den veckan. Möjlighet för studenter att hjälpa till dag/kväll - erbjuds
sittningsbiljett i utbyte. Ett förmånligt eftersläpp. Vill ha underhållning - ev gamla PsyKO &
Freud. Anna meddelar gyckel-ansvariga.
11 september går Stora Programrådet av stapeln. Hela styrelsen inbjuden att delta på mötet
- 8.30-13.30. Lunch ingår.
9. Onsdagsfika
Simon & Veronika cyklar iväg och köper glass ikväll. Kan lämna glass hos Anna, Calle,
Veronika, Simon.
10. Hemsida
Ta bort porträtten av de som ska vara fusknollan/hålla fuskföreläsning.
Ny hemsida: Elins kontakt verkar bli alldeles för dyr. Be Kezo om offert. Hur mycket pengar
kan vi egentligen lägga på en ny hemsida? Prata med IBL om bidrag till ny hemsida?
Behålla den som den är tillsvidare.
11. AMO-projekt/-möte
Mötet: Journalrummet kommer eventuellt att flyttas till någon lokal i I3 med AC.
Studenter som är med i StuFF kan få räntefria lån upp till 5000 - via Kårservice. 7 månaders
betalningsfrist.
Projektet: Undersökning om hur studenterna uppfattar informationsflödet från kurserna.

70% tyckte att det varit bra. 1:a Klinisk psykologi 2:a Personlighetspsykologi 3:a
Neuropsykologi.
Botten: Kognitionspsykologiska tillämpningar 1, Utvecklingspsykologiska avvikelser och
normalitet, Organisationspsykologi.
Vad vill studenterna: information i god tid, all information skall finnas samlat på ett ställe (i
studiehandledningen på Lisam).
12. 20 år!
Projektgrupp: Elin & Simon försöker rekrytera fler som vill vara med och planera.
13. Ekonomi
14. UB
Frikursavtal - dessa studenter tillhör ingen sektion och har därför ingen organiserad
utbildningsbevakning. StuFF vill att de olika sektionerna “adopterar” och ansvarar för
utbildningsbevakningen för de fristående kurserna - med en representant från kursen.
15. Spons
Utbildnings/arbetsmässa: bjuda in olika aktörer som mot en penning(förslagsvis 1000 kr)
kommer till universitetet för att sprida information om sitt arbete/sin organisation osv.
Eventuellt i samarbete med RFS. Hållas under 20-års jubileumsveckan. T9 kommer inte
vara på plats, så ej marknadsföra som ett renodlat PTP-event.
Jonn har sålt för 5000 kronor åt Stimulus och 2000 åt Freud. Eventuellt får vi in 1500 kr extra
till Stimulus och 2000 kr till Freud.
16. Övrigt
Calle haft möte med Anett: Utbyte med ett universitet i Glasgow på gång. Socialpsykologisk
inriktning. Lär dröja ca 4 år.
Avsaknad av studiehandledning i kog.tillämpningar 1: nya rutiner för överlämning av
kursansvar ska se till att vi slipper liknande framöver.
I- och D-huset kommer vid något tillfälle att byggas om samtidigt - hur lösa lokal för
mottagning och föreläsningar?
PS 2017: Simon, Malin Sandén & Magnus har börjat dra i trådarna.
Idrottsutskottet: Vill byta namn till PUST, kommer att ske på sektionsmötet i höst. Volleybollturneringen har fått en förfrågan om ett lag som består av en psykologstudent och
resterande är inte studenter. Styrelsen föreslår att Idrottsutskottet tar ut en liten extra avgift
för de deltagare som inte är studenter - men att det inte är tvingande.
Studentrepresentanter: HU söker särskilt efter psykologstudenter till en ny
studentrepresentant-plats - Jonn kontaktar StuFF och kollar om vi kan låta en av våra två
representanter vara på HU eller om vi i så fall måste tillsätta tre? Consensus måste ha
besked innan sommaren.

17. Mötets avslutande

