Stimulus styrelsemöte
Psykologprogrammet Linköping
2016-10-28
1. Mötets öppnande
2. Närvarande
Louise, Sandra, Johannes, Andreas, Julia
Gäster: Gustav och Victoria från PsyKO, Olle från Freud
3. Dagens sekreterare
Andreas
4. Dagordning
a. PsyKO på besök – kolla läget inför CK
Än så länge har kontakten med KrogVet fungerat bra, dock har det inte alltid fungerat
optimalt med back-ups till möten. Samarbetet har flutit på sedan terminsstart i
princip. Möte med Kårallen nästa vecka, än så länge haft lite mailkontakt som
fungerat bra. Har varit lite tungt vid vissa tillfällen under året, en del event har
tagit mycket energi. Grupperna inför CK för det mesta uppdelade 50/50 mellan
KrogVet och PsyKO, vilket tycks ha fungerat än så länge.
Ovveinvigning gick väldigt bra, ettan verkade tycka att det var väldigt uppskattat! Kan
bli lite problem vad gäller “lokal” för invigningen pga att Vallamassivet tar väldigt
mycket stryk av alla människor som invigs.
b. Freud på besök
Frågor kring representation för Freud, i och med att de i dagsläget har fler outfits än
tidigare. Även frågor om äskning för reunionsittningen, får Freud använda
sponspengarna från HG till att betala sittningsdekorationer och liknande?
Förslag att styrelsen går igenom reglemente och stadgar med kommande Freud
varje år.
c. Tankar om det dokumentet med förslag på ändringar till stadgar och reglemente
+ vad vi ska fråga Juristgruppen

d. Ekonomi
e. Uppdatering onsdagsfikaskåpet
Julia köper kaffe och googlar avkalkning till kaffebryggare. Vi måste ta tag i slängning
av grejer i skåpet.
f.

Uppdatering sektionsprojektet

UB och AMO sitter och jobbar med en facebookgrupp, google docs för anonymt
inskickande är också på gång. Inom snar framtid bjuds resten av styrelsen in för
granskning och idéer/feedback är välkommen!
g. S
 e över verksamhetsplanen för 2017
h. Övrigt
a. Baljan – mailat vem som går?
Andreas skickar respons
b. Revisorer – vilka kollar vi med?
Andreas hör av sig till Morganne
c. Studeranderepresentant funnen!
d. Juristgruppen föreläser 7 november (anmälan senast 3e)
e. Boka in nya möten
3:e nov kl 13-15, 9:e nov kl 15-17

5. Mötets avslutande
Justerat av Andreas Johansson

