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Utvärdera utskottsmöte
Konkreta punkter diskuterades, styrelsen fick tydliga mål att kryssa av.
Kalendern borde åtgärdas.
Projektgrupp inför jubileet, 20 min aktiviteten en på dagen en på kvällen. Det kommer vi att få ordna
enligt Gunvor. Vi behöver mer information. Tillsätta grupp efter påsk.
Psykologpub och utekvällar.
Kaffekokare och termosar.

Uppdatering och utvärdering av arbetet m Studentundersökningen
Lottningen kan nu påbörjas. Generator. Lista. Utvärderingen sparas till senare tillfälle.
Presentkorten delas ut på onsdagsfikat nästa vecka.

Tröj- och väsktryck
Betalning av tröjorna. Vi har köpt 50 tryck. Kommande styrelser kommer … Fortfarande oklart med
slutsumman.
Väskorna. Miljövänlig ryggsäck. Försäljningen. Sälja för 3 000 kr (väskor och märken) för att det ska
gå ihop i budgeten. 5 000 kr att köpa in för.
Sälja sektions-tskjortor/hoodies i samband med medlemskap. Gemenskapskänsla. Mer än bara för
sektionsaktiva, den vanliga studenten. Vad är syftet? När ska de användas? Varför ska de köpa
detta? Är det för att skapa stimulus-familjen, hur gör vi det? Vad är vår idé? I vilket
sammanhang? Borde gemenskapen skapas först? Väskorna ändå bäst? Vi kommer att satsa
på ryggsäckarna i år, tröjdiskussionen uppskjuten.
Information från SEKT
Val färdigt. Godisregn i baljan i morgon. Nya invalda håller på att installera sig.
Mässa i Key på gång, möjligheter att träffa myndigheter, för psykologer och lärare. 28 april.
Nätverka. Bjuds på mat.
Kårkedjan en diskussion. Beslutet om att köpa in den för 25 000 kommer eventuellt att hävas. Svårt
motivera studenter att betala medlemsavgifter om det går till sådana här syften.
Sektionssittning
25 april. Flamman. Anmälningar tas emot nästa onsdag, samt via mail. Pris inte klarlagt än. 165
kommer det att kosta exkl. dryck, subventionering oklar. Underhållning och aktiviteter under
sittningen, toastmasters, quiz, tävling, utklädnadspris. Skål inbjudna. Eventuellt
eftersläppsbiljetter med köföreträde. Jonn tar över underhållningsplaneringen. Emoji-tema.
Simon med i bordsplaneringen.
Spons
Samarbetet går bra.
Ekonomi
Kortterminaler redan i vår, eller först till hösten.
Fem äskningar.
-25 pers i T8 önskar pengar för fika (225 kr) i anslutning till testotektestningar. Idén skulle komma
hela programmet till nytta i framtiden. Framtida T8:or kan ta över iden. De skulle då få

konkretisera och underlätta iden och använda tester i ett testamente till kommande
generationer. Det är specifikt, mer än en tiondel av programmets studenter. Testoteket kommer
till nytta, det vill vi. Dessa saker motiverar godkännande av denna äskning.
-2 om examens T10, sittning och ceremoni. Sittning, eftersläpp lokal och musik hela natten.
Specificera hur mycket respektive sak kommer att kosta. Ceremoni, rosor diplom champagne
och fotograf. Champagnen stryks alkohol. Tas av de 1 500 kr som finns reserverade.
-Psyko godkänd förra mötet.
-Genusförenus 200 kr. Symbolisk gåva och fika vid diskussionsträffar. Relevant och angelägen
förenus. Godkänns.
UB
Fika. För att öka intresset för möten osv. Möjlighet att få bidrag? Budget. Göra mer attraktivt. Fyra
möten per termin. Projektarbete. Fem fikan? Ev. ta kaffe från skåpet.
Projektidén godkänd. UB håller också på att starta upp en facebooksida.
Övrigt
AMO - projektplan inlämnad ej svar än. Informationsundersökning.

