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1.
Mötets öppnande
Mötet öppnas
2.
Närvarande
Samtliga närvarade (utom Elina)
3.
Dagens sekreterare
Frida
4.
Dagordning
a.
Sektionsrepresentant till Baljans årsmöte
En representant skall skickas. Förfrågan framförs till fadderiet Freud. Styrelsen låter
någon från Freud representera sektionen.
b.
Uppdatering klädbytardagen med PULS mfl
28 April 10:1515:00
Krävs av oss: göra reklam, dela evenemang. Göra inlägg i samtliga fbgrupper och
prata på onsdagsfikat. Vi skall fylla i en doodle. Vi fyller i att vi kan ta alla pass.
Äger rum i T2 (Chuset)
Någon måste gå dit 10:15 och hjälpa till att sätta upp, inkl. rollup. PULS fixar papper
+ högtalare. Louise och Andreas har hand om att göra reklam.
c.
Info från SEKT + diskutera sektionsavtalet
Medlemsavgift StuFF sänktes till 200kr/år (osv). StuFF har dragit igång ett
litteraturstipendium. Dragit igång ett projekt för subventionering för overaller.
StuFF har valt en ny styrelse & gett förslag på ändringar i avtal.
Projekten är borttagna.
AMO arbetar mer med studentsamverkansgruppen.
Punkter som bör specificeras är:
“
Utbildningsbevakare och arbetmiljöombud ska aktivt marknadsföra och
informera om deras arbete, studenters rättigheter och skyldigheter samt

möjligheten att be dem om hjälp vid problem eller frågor. Samt informera
studenterna om vad dem kan göra för att påverka.”
“
StuFF ålägger sektionen att vid ett tillfälle per termin anordna ett

informationstillfälle för sektionens studenter där väsentlig information om StuFF och
sektionen delges studenten. Vid samma tillfälle ska studenterna ges möjlighet att
ventilera frågor och klagomål angående sin utbildning.”
Ang fråga 2: enkät? möte? onsdagsfika? Vad är syfte/hur skall det göras?
Utvärdering av arbetssättet?
Konkretisera sista punkten på Cnivån.
Vad är poängen med ändringen i första punkten?
Sektionsutbildningen: Det är aningen oklart vad syftet är, alla ordförande skall ses
innan terminsslut och diskutera vad utbildningen bör innehålla och hur man kan förbättra den
och göra den mer relevant. Louise framför åsikterna till StuFF.
d.
Styrelsen på NolleP
28 Augusti, ef.  styrelsen håller i en station på en runda. Diskutera representation
under aktivitetsrunda och quiz. Frågor till quizzet skall vara från styrelsen. Antal
frågor? typ av frågor? Vad skall man göra på stationen? Lek? Tävling gemensamt
med andra stationer? Budget för detta? Louise skickar frågor till Jungsters.
e.
Ekonomi (BUPäsk)
Äskning från BUP godkänns ej. På grund av:
1. Pengar till PsyKo bör också representeras gentemot Freud
2. Pengar ska gå till medlemmar i stimulus och gagna så många som möjligt
3. Pengar ges redan till skiftet som tack till pateterna
4. Pengar till representation ges redan (6000 i PsyKOs fall)
Äsksvar skickas av Frida
PsyKO boombox  PsyKO skall skriva ihop ett utkast till kontrakt.
g.
Boka in fler möten + ev prata om vad som händer resten av terminen
Möte med Freudgeneral om nollep
Möte om invalsprocess för festeri fadderi (valberedning)
Planera märkesbackenmålning
Boka in stimulusföreläsning med Gunvor för i höst
Nya möten: 25/4 1618, 2/5 1517, 13/5 1315.
h.
Övrigt
1.
Nyhetsbrev – något vi vill göra under våren?

Bordläggs till nästa möte.
2. Onsdagsfikaskåpet  utskott tar från varandras fikagrejer
Om utskott hanterar stimulus utrustning ovårdsamt, blir de ersättningsskyldiga?
Nej.
Skriv i utskottsgruppen om vad som gäller. Plastkassar med struktur till skåpet.
3. UB
Schemaproblematik kan vidarebefodras till Sandra.
4. PS styrelse har en fråga
PS vill informera om lediga poster. Godkännes.
5.
Mötets avslutande

