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Mötets öppnande
Ordförande Anna Steneskog förklarade mötet öppnat.
Närvarande
Veronika Johansson
Simon Juhlin
Calle Wahlström
Anna Steneskog
Hanna Delby
Niklas Olsen
Elin Röblom
Jonn Gottfridsson
Dagens sekreterare
Elin Röblom valdes som sekreterare till dagens möte.
Uppdatering hemsida
Elin har varit i kontakt med Gustaf Lindholm angående ny hemsida. Vi behöver veta mer konkret
om kostnader och dylikt. Vid löneutbetalning gäller max 999 kr/år.
Studentundersökningen
Styrelsen fortsätter försöka hitta kreativa lösningar för deltagarpepp.
Uppdatering spons

Jonn inväntar svar från alumniansvarig. Övriga psykologprogram i Sverige har inga
sponsansvariga, kontaktar kassörerna istället.
Ekonomi
Lån utbetalat till psyko, stående flashbacklån som kommer tillbaka.
UB
Möte med programansvarig, info:
Testoteket kommer att försvinna 1 november, ingen vet vart det hamnar ännu. Programledningen
försöker hitta en lösning. Viktigt att vi går dit, att vi använder oss av testoteket, så att det syns
att det behövs.
Studentutbyte med skottland på gång. Tanken är att studenter i framtiden ska kunna ha utlandsår
där. Långsiktigt projekt. Glasgow eller Edinburgh.
Visionskväll med UB på g. Styrdokument och projektidé; Föreläsningar kostar mycket, de kommer
oss tillhanda men inte alla går. Hur kan vi få de vi har bättre? Förslagsvis skulle UB kunna ha
någon “mätning” efter varje föreläsning. Kvalitetssäkring/-test. Visa vad studenterna tycker. Typ
olika bollar från rött till grönt. Hur undvika personligt mot föreläsarna. Om att vänta till
kursutvärderingen, man glömmer bort så mycket. Samarbete med tekfack.
STURE-avtalet (inkl. miljöprojekt)
Hur mycket vi får i bidrag av stuff per termin bestäms av en skala. Grundpott plus A, B och C nivå.
Vårt mål är att nå C-nivå. Styrelsen gick under mötet igenom tidigare mål.
Det hela kommer att följas upp senare under terminen.
Miljö; Övergripande mål för diplomering: miljöansvarig mm. olika förpliktelser. Miljöplan med
tillhörande delmoment. De olika kriterierna lästes upp av styrelsens miljöombud (Calle).
Punkterna följdes upp, med följande diskussioner: vi behöver ett eget projekt. Alternariv som
nämndes: Föreläsningar. Cyklar. Miljöanpassad färg. Eventuellt perkylator minus kaffefilter.
Diskuteras vidare på kommande möte.
Övrigt
AMO; Planer om vårprojekt, förslag: förbättra journalföringsrummet, efter diskussion ingen idé. En
annan idé är att genomföra en informationsbristundersökning, med grund i områden som togs
upp under förra studentundersökningen. Dålig information inför samt under kurser skapar stress

bland studenterna. Mål, vad för information saknas? Utreda. Involvera kurs och
programansvariga. Enkätundersökning. Pejlande. Bena ut problemet. Kan handla om: Scheman
i god tid. Kurslitteratur. Även info om AMO innan undersökningen. Tid att fundera innan. Ge
gärna förslag till AMO. Deadline för undersökningen är under april.
Demola vill gärna besöka programmets studenter. Ett förslag är att de skulle komma till ett
onsdagsfika. Inte innan flashback. Nyhetsbrevet utskrivet till anslagstavlan. Facebooktråd om
presentationerna.

