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1. Mötets öppnande
2. Närvarande
Johannes, Louise, Julia, Frida, Andreas
3. Dagens sekreterare
Andreas
4. Dagordning
a. Inför utskottsmöte (vad ska vi diskutera?)
Temat inför sittningen? Miljöinformation från Johannes, diskussion kring vad som är
relevant att ta upp på utskottsmötet (vi ska ju lämna över snart och undrar över
vad ni tycker är relevant och vilken typ av info de vill ha), utskotten får berätta vad
de håller på med i nuläget och vad de skulle vilja göra (bana väg för
samarbeten?), frågestund, utvärdera post-nolle-p!
Louise handlar fika
b. Valberedningen (diskutera poster, något annat)
Förslag att flytta över sponsposten till en ledamotspost med sponsansvar som har
som högsta prioritet att söka nya sponsormöjligheter utan ett krav på att få in
några pengar överhuvudtaget. Lägg till ledamot med eventansvar.
Ledamot spons - Vi tänker oss att den nya kursplanen försvårat möjligheten att få
spons från utbildningsterapeuter. Baserat på detta har vi valt att sätta
sponsposten på en ledamot, vars huvudansvar då inte kommer vara att samla in
sponsorpengar utan snarare försöka skapa nya vägar och möjligheter för framtida
sponsoravtal.
Ledamot miljö Ledamot event - Vi vill väldigt gärna få igång fler aktiviteter för sektionen men har
upplevt att det varit svårt att få igång dessa ordentligt då alla i styrelsen har haft
andra ansvarsområden och uppgifter utanför styrelsearbetet. Vi har därför valt att
utöka till en tredje ledamot vars huvudansvar kommer vara att spåna kring och
leda utförandet av aktiviteter för sektionen (väldigt gärna en aktivitet som utförs

kontinuerligt, exempelvis en psykologpub). Detta innebär inte att man gör allt jobb
utan snarare att man blir den personen i styrelsen som drar i det. Utöver detta
kommer ledamoten jobba tillsammans med vice ordförande inför
sektionssittningarna då vice normalt sett har huvudansvar för dessa.
c. Sektionssittning (anmälan, vem gör vad)
Julia håller kontakt med flamman, Frida tar hand om anmälningar, Andreas kollar
gyckel (FBI/Oralspex?)
Anmälningar via google form plus på utskottsmötet
d. Studeranderepresentanter (hur?)
Louise och Elin löser
e. Ekonomi
f. F
 reud på besök
Olle talar: efter nolle-p så tog Freud ledigt i två veckor, vilket gruppen mått bra av.
Utvärderingsarbetet ligger därför lite efter, men de har i nuläget fått 22 svar av
ettan. Generellt sett verkar nolle-p ha varit en positiv upplevelse. Misstänker att
det kan ha uppstått en del förvirring hos ett par ettan som fyllt i dock. Alla
medlemmar i fadderiet i god hälsa och taggade på resterande tid som Freud. Alla
samarbeten har fungerat väl. En aktivitet ställdes in under nolle-p pga vädret,
vilket var picknicken med Pol.Kand. StuFF har varit tillgängliga och ställt upp när
de behövts. Majoriteten av ettan som kommenterat relationen till alkohol under
nolle-p upplevde att det var väldigt skönt att alkohol inte stod i fokus. Faddrarna
har skött sig exemplariskt och har gjort ett hästjobb (väldigt väl utfört ska
tilläggas).
Under hela våren och nu efter nolle-p märks hur godtycklig mottagningspolicyn är
och att olika program spelar efter olika regler. Under generalsmötet togs det upp
av generaler att det exempelvis föregår ölhävning på tekfak. Hur är det inte
alkoholhets? Under en finsits kom det fram att man sjöng lambo, vilket
rapporterades till StuFF som då sade till på skarpen. StuFF själva var dessutom
lite väl påverkade innan Kravaletten. Dessutom har StuFF sagt olika saker kring
fadderutbildningen, vilket betytt att Freud i början varit väldigt hårda med att alla
som kommer i kontakt med nollan ska gå utbildningen för att sedan “tummat” på
regeln. Mycket oklarheter kring nollefriden dessutom, tar den slut när den egna
mottagningen är slut eller fortgår den tills alla mottagningar är slut?

Frikursarinvolvering inte superstark, cirka 5-6/70 som var med, dock var dessa 5-6
med på alla möjliga aktiviteter under deras mini-nolle-p. Önskemål om detta görs
igen är att ha någonting som utmärker frikursarna, annars svårt att veta vilka de
är när de dyker upp i vanliga kläder och alla psykolognollan har grön tröja.
g. Övrigt
a. Bjuda in StuFF till fika? Möte?
b. Puls HR-dag?
c. Föreläsaren som Mimmi tipsade om?
d. Nya mötestider - 6e, nästa vecka, lunchmöte - torsdag 13e 15-17
e. Stressföreläsning LinTek? Psykologisation kanske kan vara rätt gäng, får
höra av sig till LinTek och se om det kan vara intressant. En föredetta
ingenjörsstudent som nu går i ettan tyckte att en föreläsning om stress
(vad det är) och stresshantering skulle vara bra att ha.
5. Mötets avslutande

