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1. Mötets öppnande
2. Närvarande
Anna, Niklas, Jonn, Simon, Hanna, Calle, Elin, Veronika	
  
3. Dagens sekreterare
Veronika	
  
4. Dagordning
a. Information från SEKT
b. Ekonomi
c. UB
d. Spons
e. Onsdagsfika (+ väsk- och märkesförsäljning?)
f. Onsdagsfikaskåpet och dess innehåll
g. Kalasmottagningen
h. Stora programrådet
i. Sektionsaktivitet
j. Inför hösten (mentorsträffar, sektionssittning, utskottsmöte, fira 20 år,
sektionsmöte)
k. Hemsida
l. Boka in möte med Freudgeneral efter N0lle-P
m. Nya mötestider och rutiner
n. Utvärdering
o. Övrigt
5. Information från SEKT
Ny peppig styrelse! Ska ha individuella möten med alla ordföranden för att kunna
prata med sektionsspecifikt.

Sektionsutbildning under hösten.
För Nollan och andra som saknar bostad - tipsa om KOMBO!
KALAS - passen hämtas ut på Kårallen.
Kårrabatten för nyantagna gäller endast till och med KALAS (2/9). Nya styrelsen ska
titta på att kunna erbjuda flerårs-köp av kårmedlemsskap. Måste vara medlem i StuFF
för att kunna vara fadder eller sektionsaktiv.
Kårstatus - 2000 av 14000 medlemmar i StuFF. Deras mål är 50%.
6. Ekonomi
Se övrigt!
7. UB
Se övrigt!
8. Spons
Se övrigt!
9. Onsdagsfika
Fikaansvarig: Simon (Elin)
Behövs ev. gluten/laktos alternativ
Lite väskförsäljning!
10. Onsdagsfikaskåpet och dess innehåll
Påminna bland utskotten om att bara lämna ETT kvitto för ersättning.
Termos - värt att investera i nya? Förslag/förfrågan från utskottsmötet.
Visa hur kaffekokaren fungerar - för att undvika sumpigt kaffe
Uppmana utskotten att gå och diska i microrummen vid Pressbyrån
11. Kalasmottagningen
12. Stora programrådet
11/9 - vi som ej anmält oss får maila till Åsa Wrede och kolla om vi får lov att
komma!
13. Sektionsaktivitet
VilleValla - häng med styrelsen 8/9 (ej bokningsbart så vi bör vara där 18.00 för att få
plats). Event upp på facebook på tisdag 25/8!
Musikquiz på Kollektivet 15/10
Styrelse-LAN (Jonn, Simon & Calle ansvarar)
Laserhallen (Jonn, Simon & Calle)
Spelkväll

14. Inför hösten
Sektionssittning 24/10 på Kollektivet
Utskottsmöte någon gång i oktober (Hanna kollar)
Sektionsmöte någon gång i november (Anna kollar)
Jubileumssittning 2/10
Mentorsträffar - Niklas mailar ut och rekryterar mentorer + ser till att grupprum bokas.
Gärna vecka 39!	
  
15. Hemsida
Projektgrupp: PsyKO, Freud & Styrelsen planerar gemensamt utformning och
funktion av Stimulus hemsida.
16. Boka in möte med Freudgeneral efter N0lle-P
Bjuda in Elina till ett styrelsemöte för avstämning om hur Nolle-P har gått. Hanna
fixar!
17. Nya mötestider
Börja med att ha lunchmöten varje vecka, för att känna av hur ofta vi behöver ses.
Kommer i praktiken innebära ca 45 minuters effektiv mötestid.
31/8 kl. 12-13
8/9 kl. 12-13
15/9 kl. 12-13
18. Utvärdering
Bra att få tillfälle/tid att diskutera större & svårare frågor såsom AMO/UB etc.
Bra att vi satt upp datum för våra idéer(ex. sektionsaktiviteter) - bättre förutsättningar
för att vi uppnår målen än förra terminen.
Viktigt att skilja på sak och person vid “konflikter” som rör respektive posts arbete.
Märks att vi utvecklats som grupp jämfört med starten i våras, kul!
19. Övrigt
AMO: Enligt enkätundersökning ca 50% av studenterna som känner till att vi har ett
arbetsmiljöombud. Målsättning för hösten: Alla ska känna till att AMO finns, vilken funktion
det har och hur man kan förmedla sina åsikter. Journalrummet - säkerhetsproblem med öppna
fönster pga dålig ventilation. Även om ingen reell risk för att obehöriga kommer åt
sekretessbelagt material ser det inte särskilt bra ut för mottagningens rykte. Eventuellt
projekt?
Förslag: Vid gruppexamination ska endast betyget Godkänd kunna ges. Kanske kan drivas i
samråd med UB. Exempel är Lärande, tänkande, språk. 	
  

UB Basgrupper: otillräckligt deltagande och bidragande till diskussioner - hur komma
tillrätta med? Bör handledare bli hårdare med att ge komplettering då studenter närvarat vid
basgruppen men inte varit tillräckligt aktiv? Även omvänt - när en eller flera studenter tar upp
för mycket talutrymme.
Nya kvalitetsansvarig i STUFF - tummen upp! Drivande i att träffa de olika UBrepresentanterna.
Nytt projekt: Efter rekrytering av ettans representanter kommer ett möte om höstens nya
projekt äga rum.	
  
MILJÖ: Klädbytardag på sista musikhjälpen-onsdagsfikat. Bokbytardag förslagsvis
den 9/9. Miljöutbildning - kallelse kommer per mail.
SPONS: 7500 kr i spons. Behöver få upp annonserna på hemsidan så snabbt som
möjligt. Mingel/mässa- svårt att locka “utställare”. Försöka att vända sig till större
arbetsgivare, och kanske med mer fokus på PTP/framtida anställning.
Övrigt: Jonn överlämnar rekrytering av 2 nya studeranderepresentanter till Anna & Calle detta görs på måndag 24/8 i mån av tid & intresse från Nollan. Om vi inte får in två får Jonn
försöka igen vid senare tillfälle. 	
  
UTSKOTTSVERKSAMHET: GenusFörenus kommer eventuellt att bli ett utskott på
sektionsmötet i november.
INFO: Give-aways från Psykologförbundet till KALASmottagningen, pennor,
nyckelringar etc. Projektgrupp för info-ansvariga i olika utskott. Psykologförbundet är
beredda att vara med och bidra till uppbyggnad av en ny hemsida. Kassör meddelar att det är
ok att betala ut lön (999kr á person) till de tre personer som vi har varit i kontakt med. Lite
problematiskt med spons som lovat ut annonsplatser. Eventuellt promota dem på facebook
som plåster på såren? Elin försöker få upp annonserna under kommande vecka, deadline
måndag 31/8. Om det inte fungerar. 	
  
RFS: Anordna föreläsningar om Specialistordning (höst) och Psykologassistent (vår).
Förbereda inför PTP-dag på våren tillsammans med Spons.	
  
Anna: Hur ser intresset ut för att söka styrelsen? Nomineringar av valberedning,
revisor etc. Hur göra med stadgeändringar? 	
  
EKONOMI: Budgeten ska presenteras på sektionsmötet, bör vara klar i slutet på
oktober. Märkesbackesmålning - färgen räckte bara precis. Hade kunnat behöva lite mer grönt
& gult, men budgeten på 1500 kronor hade redan överstigits. Till nästa år, då asfalten än en
gång kommer rivas upp, rekommenderas att köpa en burk till av grönt samt gult. 	
  
20. Mötets avslutande

	
  

