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20160218
1.
Mötets öppnande
2.
Närvarande
3.
Dagens sekreterare
4.
Dagordning
a.
Uppdatering sektionskväll – datum, reklam, nästa vecka rimligt?
Elin har bett om offert och den är på ingång, inte rimligt med VilleValla nästa vecka
Skulle kunna gå på Quiz nästa vecka istället, KK kl. 20  om annat folk kommer e det najs
men annars kör vi själva bara.
Spelkväll istället vecka 10  på torsdagen, fortsätter efter pluggstugan 17framåt. Vi
tar pizzabeställningar på onsdagsfikat dagen innan. Rekrytering av StuFFmedlemmar sker i
samband med beställning av pizza på onsdagsfikat.
b.
Spons och tröjor – uppdatering?
Utbildningsterapeuter ser ut som innan i år, nästa år rabatterat pris för de som fortfarande vill
sponsra. Hitta kontaktperson hos StuFF.
Skugga alumn  programrådsdagen kommer det en massa alumner, då kan man ha
information om det.
c.
Ekonomi – Äskning PUST?
Skrev tillbaka till PUST och bad om att få veta vad som ska gå till vad, hur många tillfällen
osv  inget svar ännu. De sa att de äskade för ett tidigare tillfälle. Det verkar som att
äskningen kom för sent och de får skicka ny uppdaterad äskning om de vill ha annat.
d.
Skolfotografering – intresset?
Intresset allmänt svalt. Ev till hösten.
e.
Uppdatering PS16?
Andreas gör ett inlägg ikväll om att biljetter släpps imorrn.

f.
Uppdatering pluggstuga?
Sandra har mailat Anette, I206 bokad torsdag vecka 10. Andreas lägger upp information om
det tidigt nästa vecka.
g.
Sprida info om psykologer i Västervik
Andreas sprider information om lediga tjänster för psykologer i Västervik, lägg upp i
psykologer liu och på hemsidan.
h.
Utskottsmöte – idéer?
Allt är bokat, vad som ska tas upp: “info från styrelsen”, ekonomi, äskningsinformation,
Freud vill prata om sektionskvällen på nollep. 1. Vi behöver fikafixare. 2. Vi behöver
sekreterare.  Louise fixar 3. Vi kan skicka ut info när vi vill.
i.
Enkät om ombyggnationerna – förslag på frågor
Olika tankar om mikrovågsugnar  fler platser, fler på varje plats, se till att de fungerar.
Information kring ombyggnationen. Hur mycket du störs av det  amoprojekt. studenterna
skräms bort  vill inte plugga på campus då det är svårt att äta lunch.lyfta konsekvenser!!
j.
Diskussionspunkt: anledningar att skippa möten
Tas på annat möte
k.
Övrigt: välja foton till hemsidan


mejlsvar Gunvor  Gunvor & Anette kan dyka upp på ett onsdagsfika för att
prata om nya kursplanen. Fråga dem om hur informationen ska nå de nya
studenterna. Ska vi hjälpa till på något vis? Sandra mailar.



Ryds herrgård ombyggnad  studenter inbjudna, de vill ha input!



P2P på sittning  Dela anmälningslänken på facebook, byta bild på dem på
hemsidan. Kogvetarna i P2P får gå på sektionssittningen.



Nyhetsbrev  P2P rekrytering, plugg/spelkväll, utskottsmöte, anmälningslänk

5.
Mötets avslutande

