Stimulus styrelsemöte
Psykologprogrammet Linköping
2016-10-20
1. M
 ötets öppnande
2. N
 ärvarande
3. D
 agens sekreterare
4. D
 agordning
a. I nfo från SEKT
Terminsscheman: kan det ens fungera utan ändringar?
Hemsidan: tillsätta en kommitte på sektionsmötet
HÖRS: Louise mejlar och kollar om vi kan göra en deal och få billigare kaffe
b. I nfo från programrådet
Programledningen berättade lite om nya kursmomentet IPL som finns på nya
programmet.
VFU:n går bra. Ska försöka se till att handledarna går utbildning så att de blir bättre
på att handleda PBL-studenter.
PA:s studievägledare fram tills januari när den nya kommer. Sprida info om detta!
Ordförande och UB går på stora rådet.
Bo Lundin kommer på onsdagsfika den 7/12.
c. R
 evisorer
Vi kollar med några olika studenter. Problem - vi behöver fixa en ersättare till Malin
Sandén nu på höstmötet.
d. S
 tuderanderepresentanter

e. I nför sittningen (oklarheter, plan)
Tempo?

Saknas några inbetalningar.
Nytt inlägg om mellanfest - påminnelse?
18.45 ses styrelsen på Flamman
f. Ekonomi
Äskning från termin 1 angående tacksittning.
Vi ber om förtydligande då vi inte förstår om den här äskningen gäller ytterligare
pengar än de 2000 kr de redan fått från Freuds budget.
g. S
 tadgar (diskutera ändringar och förslag)
definitionslista - samma som reglemente
3.2. ändra till terminsvis
9 missförtroendeförklaring ska vara misstroendeförklaring
12.3 Läggs in i 12.1 I största möjliga mån
14.9 Denna ska ändras till denne
15 Projektgrupp ändras till intressegrupp
16.2 Krav på att utskott ska skriva testamente. Intressegrupper rekommenderas att göra det. Extra
viktigt att skriva för vilande utskott.

h. Ö
 vrigt
a. P
 åminnelse om Baljans möte
b. T
 estamenten – börja fundera över
c. B
 oka in nya möten: 3 november 13-15
d. Försöka hitta någon som kan ta den anmälda men ej betalda platsen på
sittningen? Vi skriver i sektionsaktivagruppen. Annars får styrelsen betala.
5. M
 ötets avslutande
Mötet avslutas.

Mötesprotokollet justeras av Louise Hedendahl.

