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1. Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat
2. Närvarande
Anna Steneskog, Simon Juhlin, Hanna Delby, Niklas Olsen, Veronika Johansson, Jonn
Gottfridsson, Elin Röblom & Carl Wahlström.
3. Dagens sekreterare
Veronika Johansson
4. Dagordning
a. Sektionssittning
b. UB
c. Revidera styrelsens verksamhetsplan 2016
d. StuFF på onsdagsfikat (rekryteringstävling)
e. Revisorer och valberedning
5. Sektionssittning
Bra respons: bra gyckel, bra ™, bra schema, bra lekar, bra allt! BRA JOBBAT!
6. UB
Diskuterats på möte med StuFF: Omprövning av tentamen, vad gäller vid fusk, vilka regler gäller vid
inställda föreläsningar.
Studentundersökningen: LiU skall sätta igång arbete för att förverkliga några av de förändringar som
studenterna har önskat.
KURT: Nya → 3 nivåer. Kursspecifika frågor med fokus på utvärdering. Behövs en kartläggning av
hur sektionerna använder KURT. Projektet dock lagt på is för tillfället. När det drar igång igen
kommer StuFF vara delaktiga.
Hållbar utveckling: På UB:s facebooksida finns en länk där studenterna gärna får gå in och svara på
en undersökning.
UB-dag för filosofiska fakulteten för att göra lite reklam för att de finns och vilken funktion de har.
UB-utskott för de utan sektionsanknytning.

Diskussionskväll för
UB-projektet tvingats ändras, eftersom det visat sig redan finnas en utvärderingsmall.
7. Revidera styrelsen verksamhetsplan 2017
Informera studenterna vis Psykologprogrammet om sektionsförenings verksamhet, inklusive
dess alla utskott, samt kåren (StuFF). Aktivt verka för att värva medlemmar till StuFF och
Stimulus.
→
Informera studenterna vid Psykologprogrammet om sektionsförenings verksamhet, inklusive
dess alla utskott, samt kåren (StuFF). Aktivt verka för att värva medlemmar till StuFF och
Stimulus.
Att vid behov kunna fylla förtroenderådets funktion i att hjälpa och stötta enskilda
psykologstudenter.
→
TAS BORT eftersom att förtroenderådet försvinner från stadgarna.
Fundera kring hur sektionen ska förhålla sig till sektionsmedlemmar som inte är medlemmar i
kåren.
→
TAS BORT då sektionen sedan flertalet år tillbaka har som krav att alla sektionsmedlemmar
också är kårmedlemmar.
8. StuFF på onsdagsfikat (rekryteringstävling)
Gå ut med information om detta till våra studenter - så att de som ännu inte är medlemmar
har möjlighet att gå dit och bli det.
Sektionen är nu över 60%, alla sektionsaktiva är nu medlemmar. 122 av 201 studenter.
9. Revisorer och valberedning
Har ännu inte fått tag på några. Måste hitta!!
10. Övrigt
Freud: Kommer gå ut och be folk (frivilligt) betala in en summa, troligtvis 50-70 kronor, för att
täcka förlusten från finsittningen på Nolle-P.
PsyKO: Gått med förlust på Tasteless-sittningen. Blev 3-rätters trots att det var planerat för
2. Oklart vart det har gått fel. Sittningsansvarig ska gå igenom sin mailhistorik. Flamman har
gått med på att stå för hälften. Resten kommer eventuellt täckas upp genom PsyKOs
tidigare överskott.

Mentorsträffar: Niklas kollar upp T1:s schema för passande datum & tid, och även vilken
termin som har flest intresseanmälda mentorer för att se om det går att synka.
11. Mötets avslutande

