Stimulus styrelsemöte
Psykologprogrammet Linköping
2016-08-23
Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordföranden 12.15.
Närvarande
Frida, Julia, Leo, Elin, Andreas, Louise, Sandra
Dagens sekreterare
Elin valdes till dagens sekreterare.
Dagordning
Sektionsdagen (kort punkt för att uppdatera)
Under dagen ska vi hålla i en station (pussel + memory, kort presentation av oss).
Tiden är lite oklar, men 17.45 står i fadderschemat.
Post-Nolle-P (kort punkt för att uppdatera)
Deadline var i lördags, alla utskott uppskrivna. Vi i styrelsen kommer att hålla en
pubkväll på Villevalla. Programblad behöver skrivas till det, Julia fixar. De
kommer att delas ut till respektive elevhem på söndag. Utskrivet och klart på
söndag. Louise skriver till Olle och ser till att frikursarna får reda på programmet.
Onsdagsfikat nästa vecka (vem gör vad)
Första onsdagsfikat sker nästa onsdag den 31 augusti. Det är vi i styrelsen som
håller i det. Någon behöver baka. Andreas kör vanligt bak och Frida fixar
vegan/allergi-alternativ. Kom ihåg mjölken. :)
Väsk- och märkesförsäljning på onsdagsfikat. Märken kommer att finnas till
försäljning, samt en utställningsväska. Namn samlas in för de som är
intresserade av att köpa. Det blir för besvärligt att frakta hit alla lådor.
Visionsdag (när, var, vad, hur)

Kommer ske först efter nolle-p, antagligen under post-nolle-p. Ett förslag är att vi ses
en eftermiddag/kväll. Efter sektionsdagen med stuff kan det hända att vi har fått en
massa goda idéer, så det skulle kunna vara bra att planera in visionsdagen då.
Preliminär tid tisdag 6 september. Frida kollar budgeten. Plats bestäms i ett senare
skede.
Stimulusföreläsning (uppdatera)
Den 5 september klockan 15.00. Ordförande, UB och AMO deltar. Vi försöker under
föreläsningen vaska fram två UB-representanter i klassen. Tidigare diskuterades
om stuff skulle delta. De har dock fått mycket utrymme under nolle-p. Eftersom vi
bara har en timme känns det viktigare att Stimulus får plats.
Info från StuFF
Inte så mycket info. Det har skett en del missar i kommunikationen mellan stuff och
stimulus, vilket kan härledas till att vår mail inte alls fungerar.
Stuff kommer att ordna en näringslivsdag, dit vår sponsansvarig Leo är inbjuden. All
information vidarebefordras till Leo.
Stuffmedlemskap kan säljas via swish under nolle-p. Pengarna går direkt till stuff,
men vi behöver skriva upp allt som säljs.
Avhopp PsyKO (formellt rösta igenom ny medlem)
André Lundin i psyko har hoppat av utbildningen. Han har hittat Kalle Österman som
ersättare. Kalle har på den vägen hoppat av ordförandeskapet i PUST och ersatts
av Elias Elsrud. Styrelsen godkänner Kalle som ersättare för André.
Ekonomi
Äskning har inkommit från psyko för inköp av märken. De vill köpa 1000 märken för
6700 kr, eftersom det då skulle bli väldigt billigt. Styrelsen anser att detta inte kan
räknas som ett äskningsärende, utan snarare som en investering från nuvarande
psyko till kommande års psyko. Pengar för märken borde finnas med i psykos
budget. Märkena säljs, och det är psykos ansvar att se till att det hela går runt.
Styrelsen anser det inte rimligt att godkänna denna äskning; vi ser inte hur detta
skulle vara till gagn för programmet, summan är för stor för styrelsens budget, det

framkommer inte om märkena ska säljas eller ges bort gratis, vid eventuell
försäljning kommer vinst att kunna tas ut vilket inte går ihop med
äskningsreglerna. Styrelsen ger avslag på äskningen.
I övrigt just nu problem med bokningsprogrammet.
Stimulus är nu kund hos lumi, och de gamla sedlarna är utbytta till nya och fräscha.
Övrigt
1. P
 sykologiradion.se - mer information en annan gång.
2. M
 ärkesbacken – budget och färg - den gula färgen tog slut, och för lite sand
användes. Mer gul färg köptes. Nu finns det alltså mycket gul, och också
mycket svart. Penslarna är i lite dåligt skick, kan eventuellt behöva köpas
mer. De behöver tvättas med lacknafta eller terpentin. Dessa saker behöver
skrivas upp i testamentet.
3. N
 ya mötestider - under nolle-p kommer lunchmöten att vara kutym, även om
de flesta av oss föredrar att hålla lunch och möten åtskilda. Nästa möte
torsdag 1 september. Sandra kommer inte kunna närvara.
4. Sittningsdatum - nuvarande förslag den 21 oktober, en lördag. På Flamman.
Mötets avslutande
Mötet avslutades 13.03

