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1.
Mötets öppnande
Mötets ordförande Anna Steneskog förklarar mötet öppnat
2.
Närvarande
Anna Steneskog, Simon Juhlin, Hanna Delby, Calle Wahlström, Elin Röblom & Jonn
Gottfridsson. Fyra personer från termin 5 agerar observatörer på mötet, detta är ett
obligatoriskt moment under kursen de läser just nu.
3.
Dagens sekreterare
Hanna Delby
4.
Dagordning
a.
Nyinkomna äskningar
b.
Musikhjälpen
c.
UBinfo från snorfträff
d.
Reflektioner och utvärdering av sektionsutbildning
e. Valberedning 2016
f.

Kexchoklad

5.
Nyinkomna äskningar
Genusförenus äskar 150 kronor för utskottsverksamhet, främst i form av fika. Äskningen
godkänns.
T5 äskar 800 kronor inför halvtidssittningen för att kunna subventionera biljetten för
Stimulusmedlemmar med 20 kronor. Detta skulle enligt beräkningar blir 500 kronor och
resterande 300 kronor vill användas för aktiviteter innan sittningen. T5 ombedes specificera
vad de 300 kronorna ska användas till men de 500 kronorna för subventionering godkänns.
6.
Musikhjälpen
Möte förra veckan med sex representanter från olika utskott/interssegrupper. 916/12 istället

för den verkliga mhveckan. Mindfulness med Alex och Linnéa (T9). Psykologisation har
föreläsning. Bjuda in professor i miljövetenskap att föreläsa, oklart om vi får till en tid. Amira
(T7) ska hålla i en lunchkonsert på onsdagen. Spelkväll måndag kväll och PsyKO ordnar
filmkväll. Planen är att göra reklam för eventen via våra egna kanaler samt via LiU:s stora.
Psykologstudenter svarar har fått nya rekryteringar.
Kommande styrelser kan lägga in en mhpunkt i budgeten då det är ett återkommande
event.
7.
UBinfo från snorfträffen
Snorfträff (Studienämndsordförande i LinTek) där UBrepresentanter från FilFak, TekFak
och HU träffats och diskuterat UBarbete inom de olika sektionerna och utbytt erfarenheter.
På sjuksköterskeprogrammet arbetar man exempelvis mer proaktivt genom att sitta med och
planera kurserna. Träffen upplevdes som lärorik och givande och kommer skrivas in i
testamentet för UB som en bra aktivitet att närvara vid.
Årets lärare ska utses i december och en enkät för nomineringar ska därför skickas ut. UB
tar beslut kring om processen ska innefatta endast nomineringar (som då ses som en röst)
eller om nomineringarna ska följas av en omröstning mellan de som fått flest nomineringar i
första skedet.
8.
Reflektioner och utvärdering av sektionsutbildning
Marknadsföringsworkshopen fokuserade främst på hur man bygger upp en image inför sina
medlemmar. Många av förslagen var inriktade på att ha “hippa” aktiviteter för att framstå
som attraktiva, i likhet med många festerier. Fler tips kring spons hade uppskattats.
Workshopen kring hur man avslutar ett verksamhetsår handlade främst om testamenten, hur
dessa ska skrivas och hur en överlämning bör ske.
Psykologisations workshop handlade bland annat om SMARTAmål men upplevdes ha lite
för många teman och det hade varit intressant med fler praktiska inslag.
Det postspecifika fikat var intressant i och med att det gav möjlighet att prata med ansvariga
från andra sektioner och dela erfarenheter. Det utbytet bör främjas även på andra sätt,
exempelvis genom att göra det flera gånger (som vissa poster redan har i form av
regelbundna möten) eller ha en fbgrupp. Det hade dock underlättat om den ansvariga som
höll i träffen hade varit mer aktiv i att starta upp en diskussion.

9. Valberedning
Inga specifika förslag på personer men vi försöker göra lite reklam för det under veckan.
10.
Kexchoklad!!

För att fira att vi har 127 Stimulusmedlemmar ska alla medlemmar få en kexchoklad.
11.
Övrigt

12.
Mötets avslutande

Anna Steneskog avslutar mötet.

