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1.
Mötets öppnande
2.
Närvarande
Louise, Julia, Frida, Andreas, Leo, Johannes, Elina
3.
Dagens sekreterare
Andreas
4.
Dagordning
a. Ekonomi  äskningar
Senast skickade vi tillbaka äskningen från PsyKO för mer information. Äskningen för
PS godkändes inte.
Julia hörde av sig till utskotten för att höra vad de tyckte om PsyKOs äskning, de
svarade: PUST gillade idén (34ggr om året), P2P/Psykologiskt Fika/UB inte intresserade,
Jungsters gillar men tycker priset är för högt, BUP inne på PsyKOs idé.
PsyKOs gensvar: de har inte tänkt på garanti, priset räknar in batterier. PsyKO tar
förvaringen och man bokar via PsyKO. De räknar inte med mer än 1500kr från oss och Eric
ansåg att de kunde lägga max 1500 från deras PRbudget. Vi godkänner 1500kr till PsyKO
under de förutsättningar som följer med.
b. Inför sektionssittningen
c. Utvärdera Elinas enkät
De som inte har gjort den och utvärderat får gärna göra det! Annars skickas den iväg nästa
vecka.
d. Klädbytardag med PULS
28:e april är det klädbytardag med PULS, AJF, FLINS och ELIN  vi hoppar på.
e. Diskussion om faddrar och nollning för frikursare (Stimulusmedlemsskap?)
Ska frikursare vara engagerade i årets nollep? En frikursare har hört av sig till Olle
Östergren som tidigare varit KoMPaSS. Får hon vara fadder trots att hon inte är
Stimulusmedlem? Louise kollar om det är möjligt att vara kårmedlem trots att hon

inte är medlem i sektionen och kan hon vara med då?
Vara tydlig med vad vi kan erbjuda i början på deras upprop.
Vi vill att de ska vara med, vad det innebär får vi prata mer om tilsammans
f.

Övriga uppdateringar (tröjor, hemsidan)
Tröjor på g, enskilda foton uppdaterade på hemsidan (och enstaka beskrivningar),
banner work in progress.

g. (Om vi hinner) Utvärdering av arbetssättet, möten, roller
5. Övrigt


Elins enkät: ser bra ut!



Sara (PsyKO) har framfört oro om BUP, mest utifrån genusperspektiv. Tankar om
herr och damsittningar osv. De vill gärna ha en utbildning eller liknande där de pratar
om detta för nya festeriet och vill gärna ha styrelsen i ryggen. Vi måste bjuda in Sara.

6. Mötets avslutande

