Stimulus styrelsemöte
Psykologprogrammet Linköping
2016-09-01
Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordföranden 12.15.
Närvarande
Julia, Louise, Frida, Johannes, Elin, Andreas
Dagens sekreterare
Elin valdes till dagens sekreterare.
Dagordning
Post-Nolle-P (reklam)
Veckans program är öppet för hela programmet inklusive frikursare. Julia kommer att
dubbelkolla med utskotten att de är beredda på antalet, Louise kollar med Olle
om frikursarnas program.
Visionsdagen (diskutera innehåll, bestämma plats etc)
Visionsdagen planeras till tisdagen den 6 september klockan 13.00-kväll, plats hos
Julia. Fika, kaffe, frukt, mackor står på menyn, budget checkas. Louise har skrivit
upp det här så vi utgår ifrån att det blir hon som håller i det. :) Vem köper?
Louise. Julia har ett paket smör kvar från sektionsdagen.
Louise kommer att återkomma med agenda för dagen.
Sektionsdag (två frågor)
De som planerar gå på dagen behöver komma fram till två frågor vi arbetar med
inom sektionen.
Louise återkommer med program för dagen och kvällen.

PsyKOs äskning
Psyko har ingen budgetpost för inköp av märken. För tillfället finns inga märken alls.
Frågan är om de kan ta ett lån från Stimulus för att köpa in dem.
Styrelsen vill veta mer kring hur märkesinköp gått till tidigare år. Frida kommer att
kolla äldre bokföring samt tala med Simon, som antagligen har koll. Preliminärt
låter det dock rimligt att Psyko tar ett lån av styrelsen.
Bokbytardag
Förslaget är att vi kör en bokbytardag på onsdagsfikat, bokar ett klassrum intill. Ett
tillfälle skulle vara att ta onsdagen den 28 september, då Freud håller i
onsdagsfikat.
(Föreläsning)
Mimmi Eriksson har kontakt med en föreläsare som skulle vilja komma hit och
föreläsa. Eftersom Psykologiskt Fika inte finns just nu är förslaget att vi tar in
föreläsaren via styrelsen.
Psykologteater
Karil - för allas trevnad.
Östgötateatern - Baba Yaga.
Vi kör Karil-föreställningen den 14 september i samarbete med Genusförenus, om de
vill. Elin håller kontakt med Karil.
Nästa möte
Nästa möte är visionsdagen den 6 september klockan 13.00 hos Julia.
Mötets avslutande
Mötet avslutades 13.

