Stimulus styrelsemöte
Psykologprogrammet Linköping
150223
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.
Styrelsetröjor
Styrelsetröjorna är nu beställda. Egen utgift: ca slutsumman minus 2 000 kr delat på 8. Drygt 200 kr
per person. Simon betalar fakturan när den kommer, och resterande styrelsemedlemmar betalar
i vår tur tillbaka den uträknade summan ur egen ficka.
Väskan, eventuellt den här terminens miljöprojekt. Kommer att finnas till påseende inom kort.
Spons

Jonn har varit på sponsmöte med TekFak. Sponskulturen stark där, skulle kunna förbättras här.
Tre konkreta punkter; ny hemsida eller ej, kontraktens utformning, samt priser.
Ny hemsida: elin kollar med nya alternativ, simon kollar ekonomin. En ny hemsida skulle underlätta
säljandet av “annonser” (utbildningsterapi). Bättre pris? Mer intäkter. Hur ser det ut på andra
psykologprogram? Vilka sponsorer kan man prata med?
Kontrakten är nu tecknade för höstterminen och vårterminen. Den utformningen anses bäst,
eftersom verksamhetsåret ser ut som det gör.
Prislista för nästa sponsperiod. Det här har vi att erbjuda. Annons på hemsida, nu 1 000 kr. Ordna
onsdagsfika, 500 kr, miniarbetsmarknadsdag, betalar en summa och bjuder folk på fika och får
presentera sig själva, erbjuder ett tillfälle att synas. Namn eventuellt lunchföreläsning? Demola
vill rekrytera studenter till olika projekt. De skulle kunna vara intresserade.
Boka Collosseum. Bjuda in telefonbolag, andra företag. 10 000 kr.
Alumninätverk. Finns någon fb-sida, men borde organiseras någon slags “kunskapsbank” via
styrelsen. Styra upp?
Pryl-och-tryckförsäljning, främst under nolle-p. Freud. Kondomer med tryck? Stressboll som ser ut
som en hjärna?
Studentundersökningen
29 procent av programmet har nu svarat på studeltundersökningen. StuFF kommer att lägga in 500
kr på Stimulus konto. Biobiljetterna fungerade tyvärr inte. Presentkort på Pressbyrån, minimum
25 kr. Bestämma om ansvarig för studentundersökningen, eventuellt amo-ansvarig (Niklas). Ta
emot mail och ordna med priserna. Sköta utlottningen. Puffa via facebook och berätta mer om
priserna. Ansvarig fria händer i utformningen av priserna.
Info från senaste SEKT-mötet
Kalaskommiten, sprida info om att de söker ansvariga.
Sektionsavtal gicks igenom, ska gås igenom i styrelsen också. Grundsumma för antal
kårmedlemmar i varje sektion. Tre nivåer av ersättning. Vi behöver följa upp att vi når de mål vi
satt. Rekryteringar till exempel. Vi kommer att gå igenom det här mer ingående senare.
Angående Origo 2 ändå positivt eftersom frågor viktiga för stuff lyfts fram.
Ekonomi
Inget att tillägga förutom PS. Buss är nu bokad trots allt. Summan blir 715 kr per person. Vi åker
23.00 och tillbaka 14.00.

UB
Eric och Ellika är nu UB-representanter i T2. UB-projekt på gång, brainstorming i UB. Roller och
riktlinjer kommer att byggas upp och skrivas ner.
Miljöutbildning, Calle deltagit. Miljöplan till nästa möte, skrivas ner på papper, projekt.
Stämma av läget inför sektionskvällen
Plats fixad, bak och fika fixat, spel. Dela evenemanget på fb.
Gyckel
Förslag: Gyckelgrupp för hela psykologprogrammet, nostalgiker och andra intresserade.
Stimulanterna. Bara gyckla. Intressegrupp. Utskott.
Utskottsmöte
17 mars gyckelmöte 15-17. Info, diskussionsfrågor. Bra om alla från styrelsen med.
Utskottsformuläret.
Övrigt
Gilla det som delas på fb.
Sälja väskor på onsdag.
Presentation till hemsidan.
Nyhetsbrev.

