Stimulus styrelsemöte
Psykologprogrammet Linköping
20160406
1. Mötets öppnande
2. Närvarande
Elin, Leo, Johannes, Louise, Sandra, Elina, Andreas
Gäster: Olle och Simon från Jungsters, Jonatan och Frank från BUP
3. Dagens sekreterare
Andreas
4. Dagordning
a. Besök av BUP och Jungsters – diskutera invalsprocessen
Ibland problem med fjäsk och kompisval när nya Freud och PsyKO väljs,
representanter inbjudna för att diskutera hur de upplevde invalet och vad de
tycker om vårt förslag med valberedning (som består av en eller två i sittande
utskott och 35 pateter). De får information om vad vi har tänkt som de får ta med
sig till sina utskott och diskutera.
Jungsters: de upplever ändå att det till viss del finns ett intresse hos fadderiet att vara
med i invalsprocessen och eftersom det kan ske förändringar i upplägget på
nollep från år till år så är det bra med medlemmar i valberedningen som är
uppdaterade. I övrigt är de för ett valberedningsförslag.
BUP: Har haft några mindre diskussioner kring det och är generellt för en
valberedning.
b. Nollning frikursare/faddrar – uppdatering
BUP: Har inte pratat så mycket om hur de ska förhålla sig till programmet ännu,
förutom herr och damsittning. Har pratat om vilka event som är lockande för
programmet, vad kan man ha och vad vill folk gå på?
Jungsters: Har pratat om allt från specialkost till funktionshinder. De har upplevt
skillnaderna som finns mellan psykologprogrammet och många andra program.
Specifika exempel fanns under fadderistutbildningen med fusknollan och
generalsposten. Inte så mycket fokus på inkluderande till skillnad från vårt
program. Försöker jobba mot ett inkluderande förhållningssätt med bredd på
aktiviteterna och specialkost osv.

Frikursare: Programledningen har tidigare frågat Freud om frikursare får vara med
och Jungsters tänker att de kan fixa ett begränsat nollep. Exempel på det kan
vara förfika, München Hoben + förhäng, Kravaletten + förhäng. Stora frågan är
hur vi ska ställa oss till frikursare som faddrar, vilka konsekvenser får det om man
accepterar en frikursarfadder och ska man gå ut till resterande frikursare också?
Hur ska man behandla frikursarfaddrar i förhållande till faddrar från programmet?
Vilken inställning ska vi ha i år? Generellt är Jungsters positiva till att inkludera
frikursare och frikursarfaddrar, finns dock olika förslag på hur man ska förhålla sig
till det i år. Ytterligare problem med extraarbete som dyker upp i samband med
axlande av frikursare som fadder.
Stimulus står bakom Jungsters oavsett vilket beslut de väljer att ta.
Vi ska fixa ett möte med programledningen där en representant från styrelsen och en
från Jungsters närvarar för att försöka få finansiellt stöd till förfikat för frikursare.
c. Ekonomi


Äskning T10  3500kr godkänns på de grunder att vi har godkänt en hel del
tidigare äskningar och anser inte att 400kr för subventionering av
eftersläppsbiljetter (säg att varje person får betala 20kr för eftersläpp annars)
är rimligt med nuvarande budgetläge i åtanke. Frida kontaktar dem för att
säkerställa att inte någonting annat påverkar beloppet (så som högre
lökalhyra) och att pengarna även går till ceremonin.



Faktura sektionssittning



Kassörsmöte

d. UB, AMO, spons – något nytt?
UB:s projekt är i gång. Spons har en lång lista med personer att kontakta för
eventuella sponsdeals. Johannes lägger upp måtttabell så får vi mäta oss själva
för att få rätt storlek.
e. Möte med PULS mfl
Louise går på möte imorgon om klädbytardagen.
f.
Boka in fler möten + ev prata om vad som händer resten av terminen
13/4 1517,
g. Övrigt
1. Flashback quiz – ska styrelsen gå?
2. Nyhetsbrev från sektionen – något vi vill göra under våren?

5. Mötets avslutande

