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1. Mötets öppnande
Anna Steneskog förklarar mötet öppnat
2. Närvarande
Andreas Johansson, Elina Daremark, Sofia Engvall, Carl Wahlström, Elin Röblom, Jonn
Gottfridsson, Simon Juhlin, Hanna Delby och Anna Steneskog. 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 & Anna Steneskog
4. Dagordning
a. Ta tempen på invalsprocessen i kommande PsyKO/Freud
b. Boka in möten – ett gemensamt med PsyKO och Freud samt ett med endast
Freud.
c. Äskningar
d. Boka in nya möten
5. Ta tempen på invalsprocessen i kommande PsyKO/Freud
Inför invalet av nya Freud och PsyKO finns önskemål om att någon från Styrelsen sitter med vid
ett möte för att fungera som en utomstående part. Jonn och Simon är representater från
Styrelsen för att hjälpa till med detta.
PsyKO och Freud ska ha informationsmöte inför invalet idag 24/11. Mötet syftar till att
informera om vad engagemanget i festeri/fadderi faktiskt innebär och trycka på att det är
mycket arbete som man i så fall skriver upp sig på. Ansökningsprocessen kommer innefatta
frågor kring grupprocesser, hur man fungerar i grupp och vad man har för förväntningar på
året och att dessa ska besvaras innan intervjuerna för att på så sätt ge de som söker
möjlighet att hinna tänka ordentligt på svaren och möjliggöra att andra aspekter hinner tas
upp på intervjerna.

Under intervjuerna bör det även lyftas fram att det kan vara viktigt att ha i bakhuvudet att
eftersläpande kurser eller spärrkurser kan försvåra ett engagemang.
I stadger och reglemente finns det väldigt lite skrivet kring avhopp av förtroendevald och
detta är något som skickas vidare till nästkommande Styrelse för att undersöka om det går
att utforma tydligare riktlinjer kring detta. Att den som hoppar av ska hitta sin egen ersättare
är inte alltid möjligt och det kan också vara nödvändigt att tydligt meddela om man hoppar av
eller inte, så att man inte är kvar i utskottet men inte fullföljer uppdraget fullt ut. Om det gäller
avhopp i Freud kan faddrar eller PsyKO involveras mer under själva nolle-P för att på så sätt
avlasta.
6. Boka in möten med PsyKO/Freud
30/11 15:15-17:00 möte med Freud om budget
8/11 15:15-17:00 möte med PsyKO och Freud om invalsprocessen av nytt festeri och fadderi
7. Äskningar
PsyKO - 1500 kronor önskas äska om pengar som de har som vinst från tidigare (900 från
sommarsittning; 300-400 skifte plus lite mer) för att täcka budgethålet i höstsittningen. Alla
närvarande styrelsemedlemmar röstar ja.
Halvtidssittning - 500 kronor är redan godkänt. Ytterligare 300 kronor har specificerats till
snacks och snittar och styrelsemedlemmar röstar igenom detta med förbehåll om att
eventuellt överskott ska betalas in tillbaka till styrelsen.
8. Boka in nya möten
1/12 12:15-13:00
8/12 17:00-18:00
15/12 09:15-10:00
9. Övrigt
Beslutas om att styrelsekvällen 8/12 flyttas till Jonns korridor istället för hos Anna. Tanken är
fortfarande att det är knytkalas men mer specifikt om det får bestlutas på kommande möte.
10. Mötets avslutande
Anna Steneskog förklarar mötet avslutat

