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1. Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat
2. Närvarande
Anna, Calle, Niklas, Jonn, Elin, Hanna, Simon & Veronika
3. Dagens sekreterare
Veronika
4. Dagordning
a. Hemsida
b. Sponsmässa
c. UB
d. Mötesprotokoll
e. Den fastspända flickan
f. Studentrepresentanter
5. Hemsida
Elin skickat ut nytt kontrakt, då det första utkastet var för vagt formulerat. Inväntar svar.
Elin har kontakt med Info-ansvariga från PsyKO & Freud, som ska vara del i utformningen.
Dessa kan komma att erbjudas lunchkuponger i ersättning - dock ej säkert.
RFS - rekrytering vid nästa veckas onsdagsfika. Får hjälp av Psykologiskt Fika att baka
tårtor. Även psykologförbundetss termosar kommer förhoppningsvis delas ut till de som blir
medlemmar.
6. Sponsmässa
I samband med PTP-dagen - planeras av Styrelsen 2015, genomförs av 2016. Behöver
sätta datum - tidiga februari. Jonn kollar med kursansvariga om schema. Hur ställer sig
Psykologförbundet till att vi kombinerar det och tjänar pengar på eventet? Elin kollar upp.
Projektgrupp: Uppdelat i spons & RFS. Kan bli svårt att hitta folk som är intresserade.
Elin, Jonn & Veronika har eget möte och planerar vidare.
7. UB
Första mötet: Alla UB-representanter använder sig av olika metoder för att samla in

information från sina klasser. Förslag på projektidé: Sammanställning av alla dessa mallar
och utveckling av EN som då alla ska använda.
8. Mötesprotokoll
Det försvinner saker från driven! Viktigt att ha backup på de egna postrelaterade
dokumenten på sin dator.
Osäkert om våra protokoll är godkända pga ej ifyllt vilka som var närvarande, mötesöppning
etc. Anna kollar med StuFF. Måste eventuellt rättas till i gamla protokoll.
9. Den fastspända flickan
Börjar bli dags att boka biljetter, upp till 270 platser i salongen.
Ta bindande anmälningar - meddelar det slutgiltiga antalet biljetter inom en vecka. Se till att
grupprabatten inte innebär att de under 21 får betala mer än ordinariepris.
10. Studentrepresentanter
- sparas till nästa vecka
11. Övrigt
Jonn bokar laserhallen den 21/11.
Förslag att en ledamotpost också har miljö- & studentrepresentantansvar.
12. Mötets avslutande

