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1. Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.
2. Närvarande
Simon Juhlin, Anna Steneskog, Carl Wahlström, Elin Röblom, Jonn Gottfridsson och
Veronika Johansson.
3. Dagens sekreterare
Veronika Johansson.
4. Dagordning
a. PsyKO på besök för att prata CK
b. Hemsida
c. Statistikträff
5. PsyKO på besök för att prata CK
På torsdag drar den “riktiga” kampanjen på gång.
Samarbete med Kårallen har gått bra, men DC är dålig på att svara på mail. Något att ta upp
efteråt vid utvärdering. Samarbetet med KrogVet har fungerat bra, men det har varit ganska
uppdelat efter poster snarare än att vi är en enhetlig grupp. Arbetsbördan relativt jämnt
fördelad, med tanke på att KrogVet endast är 8 stycken och PsyKO är 10.
Förköp har varit en het fråga, såväl som för jobbare som för olika tillställningar som vill ha
eftersläpp.
Budget: Eric kunde tyvärr inte närvara pga kassörsmöte inför CK, men tar kontakt med
Simon för att diskutera marginaler och hur det är tänkt att gå runt.
6. Hemsida
Inte hört något av killarna på 3 veckor trots att Elin mailat 2 gånger. Höra av oss till Gunvor
för att berätta att vi vill gärna göra det här, men att projektet verkar ha fastnat nu.
7. Statistikträff
Vecka 4 i T1:s metodkurs. Förslag att erbjuda en statistikträff i utbyte mot en mindre summa
- som då skänks till vår Musikhjälpeninsamling.

8. Övrigt
Kexchoklad-situationen: Vi har chans att vinna flera priser i rekryteringstävlingen! Woho! :)
Elins mobilreparatörs-sponsor - ger 10% rabatt till stimulusmedlemmar!
Be våra studenter kolla på sina LiUkort - om ingen Stimuluslogga finns på kortet, trots att
man betalt in till StuFF, så är man inte medlem! Då måste de meddela antingen oss eller
StuFF om detta.
Eventuellt införa att vi begär att få se på LiUkortet vid anmälningar till evenemang för att
säkra att vi inte ger rabatt till icke-medlemmar.
Teatern: Det kommer en faktura i efterhand på hela summan. Lösa vilka som är medlemmar
eller inte, vissa har betalat fel pris.
9. Mötets avslutande

