Stimulus styrelsemöte
Psykologprogrammet Linköping
2016-10-13
1. Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet
2. Närvarande
Louise, Andreas, Julia, Louise, Frida, Johannes, Leo, Elin, Sandra
3. Dagens sekreterare
Louise
4. Dagordning
a. Sektionssittningen
19.15 Starttid
19.30 Alla sitter till bord + TM presentation
19.45 Första gyckel
20.00 Mat
Lek
21.00 Andra gyckel
21.15 Efterrätt
Vi efterfrågar mellanfestlokal i evenemanget, och hotar med att det blir utomhus
annars! Sandra skriver.
b. Utvärdera utskottsmötet
Dålig närvaro - borde vara krav. Bör skrivas i styrelsehandboken (att en representant
inte räcker). Vi hade lite oklar infospridning.
Bra upplägg.
c. Baljans höstmöte
Vi skickar en representant och ställer oss bakom LSEKs motion. Andreas eller Frida.

d. Bjuda in PsyKO för att prata om CK
Julia kollar vilken tid som passar.
e. Diskutera ändringar av reglemente
Borde det vara synkade definitioner? Både plural och singular + definition av intressegrupp
2.2.1. Vi tycker den är otydlig och vill kolla med juristgruppen om den går att ändra
2.3.3.1 Skatteverket med stor bokstav
2.3.4 och 2.3.5 Vi tar bort terminsprojekt
2.3.6 Vill lägga till punkt om sektionsprojektet
2.3.6.1 (lokaler och färsäkring)
3.1 Förtydliga att P2P och Psykologiskt fika är vilande
3.2 Kontaktansvarig ska också varje miljöombud (i enlighet med Grön sektions krav)
3.5 Styrelsen har mandat att bestämma hur många fikan varje utskott ska ha
3.6 och 3.7 Ändra så att alla aktuella poster stämmer
5.3.1 Lägga till intresseförening/intressegrupper (eller är det juridiskt att det ska stå
projektgrupp?)
7.1. Vi ändrar det som står gällande organisationsmål till en mer sammanfattande, luddig
formulering - ”Vi ska följa Grön Sektions organisationsmål” Eller kan vi behålla det som står
(i och med att de inte tas bort förmodligen) och lägga till luddig formulering om att vi följer
övriga krav som kan komma att tilläggas?

f.

Diskutera ändringar av stadgar

Skjuts upp till nästa möte pga tidsbrist.
g. Övrigt
1. Miljömålen: är färgen vi köpte till märkesbacken miljövänlig? När Elin och
Frida köpte färg frågade de efter den bästa möjliga. Johannes kollar upp om
färgen är miljövänlig eller inte och tar upp detta med Grön Sektion.
2. Nya mötestider

20/10 kl15-17
28/10 kl13-14 - PsyKO kommer då
3. Söka aktivt efter ny valberedning? Andreas gör inlägg i psykologstudent
grupper
4. Elin gör reklam för teatern som Gunvor mejlade om.
5. Mötets avslutande

