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1. Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat
2. Närvarande
Jonn Gottfrisson, Elin Röblom, Calle Wahlström, Simon Juhlin, Veronika Johansson, Anna
Steneskog
3. Dagens sekreterare
Veronika Johansson
4. Dagordning
a. Ekonomi
i.

Äskning från Idrottsutskottet (PUST)

ii.

Kassörmöte

iii.

Freuds fråga om subventionering t. faddrar m.fl.

b. Onsdagsfika – muggar, diskmedel, nyckel.
c. POP-veckan
d. Info från SEKT-möte
e. Quiz på Kollektivet 15/10*
f. Info inför sektionsmöte
g. Nya mötestider
5. Ekonomi
i. PUST önskar 400 kronor till hyra och inköp av bollar inför Spökfotbolls-event. Förslag på
motkrav: att göra det mer attraktivt för Stimulusmedlemmar. Hur ställer sig PUST till det?
Simon kollar upp.
ii. Utformning av testamenten.
iii. I nuläget ligger Freud back, och därför är det inte aktuellt att ta diskussionen om
subventionering för det finns inga pengar att subventionera med.
Freud kommer gå back på Nolle-P pga tagit för lite betalt för finsittningen. Kassör trodde att
priset var inkluderat alkohol, vilket det tyvärr inte var. Även vissa dubbelinköp pga dålig
kommunikation - vad har hänt med dessa saker? Lämnats tillbaka? Det rör sig antagligen

om ca 2000 kronor. Freud ska kika närmre på siffrorna, och sedan kommer vi bjuda in till ett
möte så att de får möjlighet att förklara händelsen och styrelsen kan ta ställning till det.
Fakturan som inkommit från Baljan - i princip utrett. De ska bara kontrollera att vi inte fått
ersättning av StuFF.
6. Onsdagsfika
Påminnelse om kopiering av nycklar!
Behöver köpa nya diskgrejer För få muggar? Elin berättar att hon hört att vissa råkat få med sig muggar hem. Har
Psykologiskt Fika kvar sina egna muggar? Kan vi i så fall använda dem?
Anna kollar upp billiga muggar & skriver ut i facebook-gruppen att folk ska ta med sitt
stöldgods till onsdagsfikat.
7. POP-veckan
Tid: 10.30-11.30 - T7 har examination. T3 får lösa - finns möjlighet att låna projektor, bord
etc.
8. Info från SEKT-möte
SEKEL ska ha en utställning under hösten - studenter välkomna att skicka in sina bidrag och
ställa ut.
PA håller på att göra om sitt program - förhoppningvis överlappande kurser med oss.
Alumninätverk STALIN - ska byta namn på sin sektion.
SAKS - lånar ut sitt instagramkonto till studenter som är på praktik, utlandsstudier etc. En idé
värd att stjäla!
Sektionsutbildning - 9/11. Mer info om tider och anmälan kommer längre fram.
En i styrelsen som ansvarar för att arrangera en styrelseaktivitet en gång i månaden.
Juridiska föreningen håller i en föreläsning om föreningsjuridik - 29/10. Sista anmälningsdag
26/10.
StuFF söker mottagningssamordnare inför Nolle-P
Varumärkesundersökning - vad tycker sektionerna och medlemmarna om StuFF?
Rekryteringstävling för sektionerna
9. Quiz på Kollektiver 15/10
Flyttad till 22/10
10. Info inför sektionsmöte
19:e oktober kommer nya scheman ut och då sätter sig Anna och försöker hitta ett passande
datum för mötet.
11. Nya mötestider
12/10 lunchmöte IG12
20/10 13-15 - alla ska ha läst igenom stadgar etc.

12. Övrigt
Jonn & Veronika har gjort testamente för miljöansvarig, finns på driven under Grön Sektionmappen.
13. Mötets avslutande

