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1. Mötets öppnande

2. Närvarande

3. Dagens sekreterare

4. Dagordning
a. PsyKO besök – kolla läget inför Flashback
PR-schema klart, lakan upphängde, haft möte med KK. Oklarheter kring hur
lekrummet ska fungera, men KK skulle höra av sig, förhoppningsvis går det att
lösa! Förköp eventuellt på onsfikat nästa onsdag, den 30:e. Biljettsläpp den 11:e.
Generellt läget under kontroll. Ekonomin inga problem! Open mic/quiz den 13:e.

b. Info från SEKT
Hände inte så mycket egentligen, Andreas ska sprida information: 1. workshop om
flyktingfrågan 31:a mars, 2. 6:e april besöker prins Daniel campus med sitt tåg av
entrepenörer, 10 stycken tappra krigare kan ansöka om plats, 3. västervik söker
psykolog
StuFF bjuder in till tryckutbildning, meddela klädansvariga i BUP/Jungsters: André
och Hulda.

c. Juristgruppens svar och hur vi går vidare
Vad kan vi göra kring invalet av PsyKO/Freud - enligt juristgruppen måste sittande
PsyKO/Freud vara delaktiga i valberedningen eftersom det står i stadgarna. Vi
skulle däremot kunna bygga upp valberedningen av några pateter, några sittanda
osv för att ändå förbättra situationen.
Vi bjuder in representanter från Jungsters/BUP till nästa möte för att förmedla den
information vi fått från juristgruppen. De får diskutera i sina grupper och komma
tillbaka vid ett senare tillfälle.

d. Äskningar + övrig ekonomi

Hittills har vi godkänt två äskningar, totalsumma 399 kr än så länge. Kvarvarande
budget 5101 kr.
PsyKO äskar 3000kr för en boombox - ta upp det med alla andra utskott för att veta
vad de tycker eftersom det kommer beröra hela programmet. Julia kontaktar
dem.
PS-äskning 4000kr - Godkänns ej
e. Diskussion: köhets – ett problem för kårerna?
Fysiska köer inte inkluderande och en hälsorisk, vi är för digitala köer - kårägda
system.
f. Utvärdera utskottsmötet
Det gick generellt väldigt bra, folk hade mycket att komma med. Julia skötte sin roll
bra. Bra disponering av tid för diskussionsfrågorna, viktigaste frågorna först. Rullade
på bra, mycket intressant som dök upp. Elina inte jättenöjd med första delen, inte så
bra struktur på alltihopa.
g. Övrigt
●

Samarbete med lärarna?
○

Elina träffade en i lärarnas styrelse under seminariet igår, båda parter
intresserade av samarbete. Mer moment med relevanta yrkesroller!
Storleksfrågan? Vad ska vi göra, vilka berörs? Ta upp med deras
styrelse!

●

Googleforms för psykologerna

●

Kommande möten: onsdag den 30:e mars och onsdag den 6:e april.

Mötets avslutande

