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1. M
 ötets öppnande
2. N
 ärvarande
Andreas, Sandra, Louise, Leo, Elin, Johannes, Frida
Gäster: Sofia Engvall, Eric Jonsson (PsyKO)
3. D
 agens sekreterare
Andreas
4. D
 agordning
a. B
 esök av Sofia från PsyKO (uppdatering om Flashback etc)
Flashback gick utan problem, de lyckades kompromissa med KK för att få ha sitt
lekrum. Det var egentligen det enda problemet de stötte på men det löste sig.
Under kvällen utfördes en poliskontroll vilket enbart ledde till beröm, inga
problem!
Ekonomiskt inga problem, Eric förutspår ungefär 5000kr plus.
Vad gäller kontraktet för boomboxen så snickrar Johan på det, de äskade pengarna
går ut till dem så fort kontraktet kommer till oss.
Har gett BUP fler pass på Kårallen än föregående år vilket de tyckte saknats tidigare,
generellt känns BUP hyfsat självgående.
b. K
 ort uppdatering från lilla programrådet + pengarna till frikursare
Dela inlägget igen om infomötet gällande nya kursplanen på måndag.
Pengarna från programmet för frikursarna kan användas till vad vi vill egentligen,
men 1000kr kommer att gå till Freud.
Förslag för användning av pengarna är “extra äskningspengar”?
c. M
 ärkesbackesmålning (diskutera hur vi ska göra; ev uppdatering om färg?)
Kårallen bestämmer datum för målning av märkesbacken, eftersom tekfak flyttat sitt
nolle-p en vecka kan det bli så att datum för målning blir den 13:e/14:e augusti
istället för veckan efter. Inte ännu bestämt men vi måste ha det i åtanke och se till
att några i styrelsen kan vara där då.

d. G
 rön sektion: Stimulus miljöpåverkan (diskutera hur vår verksamhet påverkar
miljön).
Styrelsetröjorna/representation inte nödvändigtvis ekologisk bomull (?)
PsyKO använder sig fortfarande av flyers
Nolle-P är inte i nuläget vegetariskt (inte krav på det)
Tryck av nollehäftet inte influerat av miljötänk
Sittningshäften - projektor?
Fokusera mer på närproducerat
Laminera sittningshäften och återanvända? Alternativ kan vara sittningshandbok som
återanvänds för alla sittningar
Handouts?
e. Diskutera hur vi ställer oss till att ordna ett Post-Nolle-P (efter förslag från
Jungsters)
Förslag från Olle: veckan efter nolle-p kan utskotten hålla en kvällsaktivitet var för att
inte få ett lika abrupt slut på nolle-p. Innan man går vidare får vi kolla intresset
med utskotten. Förslag är att dela upp det mera, köra två event i veckan under ett
par veckors tid, kanske ha sektionsdag veckan efter nolle-p. Generellt positiv
inställning i styrelsen men måste kolla med utskotten och slipa på upplägget.
f. V
 alprocessen för Freud och PsyKO (prata om hur vi ska gå vidare; diskutera våra
synpunkter på deras förslag)
Utskotten vill ha separata intervjuer för utskotten, tycker att det skulle vara okej med
en patet eller styrelsemedlem för att få det mer objektivt. Det vill ha alla poster
representerade.
Frågan är om det ska genomföras oavsett, alternativ kan vara att rösta igenom en
stadgaändring som inte påverkar sittande utskott men förändrar processen i
framtiden.
Veras förslag: valberedning väljer ut 10 personer som kommer bli utskottet, dessa 10
går sedan vidare till sittande utskott som då placerar de invalda i poster.
Vi behöver lägga upp ett förslag och skicka det till utskotten för godkännande, om det
går igenom så kan vi klubba det under höstens möte. Går det inte igenom så får vi se
till att ha insyn i processen i år, utvärdera resultaten med bl.a. rapporter från nollans
klass och baserat på resultaten där skriva ett testamente för fortsatt agerande till
nästa styrelse.
g. E
 ventuellt ölhäng på Villevalla innan terminen är slut? (prata om vad vi vill göra)

Andreas kollar med Jungsters om de gillar vår idé - styrelsen drar med sig faddrar
och programmet till Platå den 26/5.
Förslag vad gäller Villevalla är att ha den första sektionsdagen veckan efter nolle-p.
h. E
 konomi + tröjor
Johannes kontaktar företaget och justerar tryckets storlek så att det stämmer lverens
med förra årets.
i. Ö
 vrigt
a. V
 em bakar till onsdagfikat 25/5?
Elina bakar!
b. S
 ommarsittningen tal
Elina eller Leo eventuellt!
c. P
 rojektgruppen för hemsidan – möte innan terminens slut?
Möte! Datum: 12:00 fredag 20/5
d. B
 oka in nya möten
13.15 fredag 20/5
8.15 onsdag 25/5
13.15 onsdag 2/6
e. Alkoholpolicy
Se över alkoholpolicyn för utskotten, med tanke på försvinnanden i samband
med en fadderistfest bör vi ta upp och diskutera hur vi skyddar våra
medlemmar och vilken policy vi faktiskt har.

5. M
 ötets avslutande

