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1. Mötets öppnande
Mötets ordförande Anna Steneskog förklarar mötet öppnat
2. Närvarande
Anna Steneskog
Hanna Delby
Veronika Johansson
Niklas Olsen
Simon Juhlin
Carl Wahlström
Jonn Gottfridsson
Elin Röblom
3. Dagens sekreterare
Veronika Johansson väljs till mötessekreterare
4. Dagordning
a. Sektionssittning
b. Utskottsmöte
b. Bokbytarlunch (miljöprojekt)
c. Hemsida
5. Sektionssittning
Studeranderepresentanter - bjudas in eller ej? Om vi får besked innan 30/9 bjuds de in, annars
endast på vårsittningen.
Hanna & Simon tar beställningar på onsdagsfikat.
6. Utskottsmöte
Informera om hemsidebyggandet och att åsikter är välkomna.
Miljöansvarig Jonn informerar om miljömål och regler som gäller för utskottens event.
Påminna om proceduren vid onsdagsfika - diska i microrummet, ekologiskt, kvitton etc.
Uppföljning av vårens punkter
Musikhjälpen

7. Bokbytarlunch (miljöprojekt)
Nästa vecka - 30/9. Jonn lägger upp event idag, Elin fixar så att Jonn kan publicera det på
Stimulus facebooksida. Freud & PsyKO delar på sina.
Boka sal! Mailadress läggs upp i vår facebookgrupp.
Klädbytardag 25/11 - informera om i tid!
8. Hemsida
Hur lösa ersättning - Simon & Elin ska skriva ihop en äskningsförfrågan för hela summan, men
dessa pengarna kommer först så att vi kan betala allt i efterhand. Ge någon slags
förskottsbetalning?
Eventuellt fråga om det är möjligt att få driften bekostad - med tanke på att hemsidan även är till
för att locka nya studenter.
9. Övrigt
UB:
Möte med Karin (StuFF- UB): UB-handbok. Frikursavtalet - att vårt UB även skulle representera
de som läser fristående psykologikurser. Med det här avtalet skulle Stimulus ges ekonomisk
ersättning, inte bara “extrajobb”. Om det antas är det inte vi utan nästa styrelse som kommer
jobba med det, viktigt att informera kommande styrelse om det.
UB-projekt: ska diskuteras på möte nästa vecka.
AMO:
Niklas varit på möte, verkar inte ha varit särskilt uppstyrt eller givande.
10. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

