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1.
Mötets öppnande
2.
Närvarande
3.
Dagens sekreterare
4.
Dagordning
a.
Diskussion om valprocessen för Freud och PsyKO samt hur vi går vidare
(tidsåtgång beror på vad J och B har att säga)
Invalsprocess  julia har skickat bilagor om Freuds tankar
Jungster har diskuterat  splittrade inför frågan  negativt: alla poster inte inkluderade
även om det blir en större valberedningen, inget konkret förslag, gemensam
valberedning psykofreud → skilda uppgifter → kanske två valberedningar? Inte
så öppna för förändring, men roligt  jäviga → risken att förlora kompetens →
pateter inte uppdaterade med nya fadderistförändringar
BUP: inte alla poster inkluderande, vill också ha två valberedningar, några pater och
några nuvarande  förslag?, kanske bra med subjektivitet  att Psyko vill känna
nollan
Intervjumallar
“Informationsberedning”
Rotera medlemmar i valberedning
Hitta fadderister, inte poster
Pateter kan vara faddrar → är de objektiva
Annan utskottsaktiv/styrelsemedlemmar med som opartiskt deltagare som
granskar fadderister och festeristers invalsprocess  är med på intervjuer
för att lyssna på freud/psykos argumentationer
Anonymisera intervjuanteckningar
Kommer opartisk valberedning gälla för andra utskott? → är det nödvändigt? för lite
tryck

Styrelsen kommer diskutera och lägga fram ett nytt förslag som Freud och PsyKO
ska kommentera på.
b.
Jungsters informerar om NolleP + pengarna till frikursare (Jungsters punkt)


Exceldokument från Freud (skickad i messengerchat av Julia)



Stora förändringar: 1. inkluderar frikursare(ett separat förfika, häng innan
munchen hoben + biljett, och häng till kravaletten+ biljett) 2. förlängt nollep, 1
dag extra 3. SkytteC stängs 4. TekFak börjar en vecka tidigare (munchen
hoben vecka 1)



Märkesbackesmålning: lördagen (innan tekfak nollep börjar), en vecka
tidigare än vanligt → börja vecka senare kommer bli kruxigt i och med
människor som vandrar i backen (märke flyttas ner om man inte är där i tid?)



Fadderkickoff: Elsas hus lördagen



Upprop 22:a augusti → kl.1800 invigning



23:e hemmafest



24:e lekar i rydskogen  förhäng till Munchen Hoben och Munchen Hoben →
inte köa (kanske inte PsyKO heller)



25:e stadsvandring + faddermiddag



26:e vett och etikett med PsyKO + aktivitetsrunda med kogvet + Gasquen
fulsittning (begränsat antal platser, inte så många faddrar och PsykO) +
eftersläpp på flamman (begränsat biljetter)



27:e  28:e läger i Karlsby + (uppväckningsgyckel)



28:e utskottsdag i Kungsträdgården (lekar för utskotten, Julia kan hjälpa till) +
pubquiz och eftersläpp på Queens



29:e picknick med polkand + film i key + popcorn



30:e nollecampen + eftersläpp på platå



31:e kulturdag  dansworkshop och skådespelarworkshop



1:a sep StuFF grillkväll, mat till försäljning och lekar (frikursare också) +
kravalletten



2:a psykosexuella faser stångebrofält



3:e finsittning på flamman



4:e Brunch

26:e maj  fadderutbildning del 2
Billigare NolleP paket (kommer fortfarande inkludera StuFF medlemskap)
PostNolleP? Möjligheter till utskottplats  vecka med aktiviteter som utskotten anordnar

Frikursfadder → ovveproblem  frikursare villig att införskaffa ovve  inte stimulus
Framtida StuFF arbete att inkludera frikursare mer  eget fadderi?
c.
Juridikföreläsningen – uppdatering anmälan (kort uppdatering)
Inget har hörts från Jungsters och BUP angående intresse för föreläsningen.
d.
Väskor – rösta om färgval alternativt ge medlemmarna röstmöjlighet (bestämma
hur vi gör med färgvalet, och ev välja färg)
Vi avvaktar tills vi fått veta vad väskorna skulle kosta.
e.
Uppdatering om märkesbackesmålning (färg, evenemang)
Vi har inte hört av oss än och frågat om färgen.
f.
Eventuellt ölhäng på Villevalla innan terminen är slut? (diskutera om vi hinner)

g.
Övrigt
a.
Bussfaktura PS
b.
Vem i Freud går på Baljans årsmöte?
c.
Ev flytta nästa veckas möte samt boka in nya möten
5.
Mötets avslutande
Avslutat!

