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1. Mötets öppnande
2. Närvarande
3. Dagens sekreterare
4. Dagordning
a. Freud på besök
b. POP-veckan
c. Sektionssittning
d. Nya mötestider
5. Freud på besök
Freud på besök Det mesta gått enligt plan - första veckan särskilt bra. Början på andra veckan visst biljettstrul - dock inget som gick ut
över Nollan. Alla ”egna” freud-aktiviteter gick väldigt bra, aktiviteter ihop med andra ibland lite struligare.
Väldigt bra att ha gjort noggranna minut-planeringar.
Manfall - hur upplevdes det? Det gick bra, men hade kanske kunnat underlättas mer Freud emellan ifall de varit två
till. Design hade gjort klart allt sitt. Gyckel-avhoppet var mycket senare, och oklart med hur deltagandet skulle se
ut. Men det löste sig med att en annan Freud tog över gyckelposten.
Många Freud var helt slut andra veckan - hur undvika att folk blir utbrända?
Förslag - att vid intervju och inval av nästa Freud - trycka mer på att det är viktigt att ligga i fas med sina studier, så att
det inte blir några ofrivilliga avhopp.
Förslag - Anonym utvärdering via google-formulär där ettan får skriva vad de tyckte om nolle-p, för att få fram sådant
som kanske varit mindre bra och förslag på förbättring.
Förslag - skål-problematiken vid fulsittningen med KogVet - prata fadderier emellan innan gemensamma aktiviteter
om vilka regler som satts upp. Hur lösa? Ska det gälla alla faddrar oavsett sektionstillhörighet?
Ekonomi - Slutgiltiga resultaträkning ej klar ännu, men känslan är att det gått jämnt ut, eventuellt något plus.
Överskott - överblivna pengar från spons - får Freud lov att använda de, eller en viss procentdel, till att betala av
freudkläder, evenemangskostnader etc?
pengar tillbaka till nykterfadder?

Stimulussittningen - uppskattat koncept. Vad kan styrelsen göra för att underlätta vid kommande nolle-p? Pengar?
Promotion bland utskotten?
Samarbete med faddrar & PsyKO - tyckt att det fungerat bra - funderingar på att ta mer hjälp av PsyKO.
Biljettproblem - förslag om att göra om poster till Kassör & Biljett och Jobb & Platsbokning - pga för mycket
information som föll mellan stolarna när både informerades om olika grejer.

6. POP-veckan
20-22 oktober. Eventuellt tisdag eftermiddag, 20/10.

7. Sektionssittning
Pris: Kollektivet något dyrare än Flamman, 2-rätters utan dryck 200kr. Med alkohol (2 glas) 270 kr.
Simon måste kika på hur mycket pengar vi har att subventionera med. Ev. 80-100 kronor subventionering/person.
Tema: fundera på!
Anmälningar: (måste skicka in totalt antal senast 10 dagar innan) 30/9
Sånghäfte: Jonn fixar!

8. Nya mötestider
22/9 12-13
29/9 12-13
6/10 12-13

9. Övrigt
10. Mötets avslutande

