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1. M
 ötets öppnande
2. N
 ärvarande
Julia, Louise, Johannes, Leo, Elin, Frida, Andreas
3. D
 agens sekreterare
Andreas
4. D
 agordning
a. E
 konomi
PsyKOs gamla äskning om boomboxen bestäms vara ogiltig. Detta på grunderna att
vi bedömer att de krav vi satte upp för äskningen inte har följts och ingen vidare
information har delgivits från PsyKOs sida.
PUSTs äskning om klättring på 1000 kr godkänns på villkor att de även bjuder in
frikursare. Om de inte vill göra detta så får de istället 500 kr.
Information från Fridas möte: Oderland webbhotell ska tydligen läggas ned. Vi kan
tydligen äska pengar från StuFF! Exempelvis upp till 1500 kr för
marknadsföringstöd som en ny roll-up.
b. R
 evisorer
Karin i T7 kommer vara revisor för 2016 tillsammans med Eric.
Har ännu inte funnit revisorer för 2017. Jakten fortgår.
c. V
 erksamhetsplan 2017
Om ändringen projektgrupper -> intressegruppen går igenom så behöver dessa
begrepp ändras. Annars inga tankar.
d. P
 resent till Gunvor
Meddela Jonn om informationen från Åsa gällande spa:t. Stimulus har som förslag att
ge en väska till Gunvor i avskedspresent.
e. H
 olgerspexet
Vi har fått inbjudan till Holgerspexets nya spex: Tsar du revolution?
Kostar 10 kr mindre per person om vi blir minst 15 personer. Utöver detta finns även
10 kr rabatt för kårmedlemmar. Datum blir 18/11.

f. I nför sektionsmötet
Freud och PsyKO behöver skicka in sina äskningar inför nästa års budget. Andreas
kontaktar Alex om detta så att de vet att det är på gång.
Nästa onsdag ska kallelse till höstmötet gå ut, Louise skriver ihop denna och
Andreas skickar ut.
g. P
 lanering framöver (möten, testamenten-deadline, avslutningsmyzz,
överlämningar)
Många frågor kring hemsidan och webb/info-testamentet samt sponstestamentet.
Leo kommer att skriva ner de kontaktpersoner han talat med och försöka få ihop
ett slags testamente. Nya styrelsen har heller i nuläget ingen sponsansvarig
ledamot så de kommer troligtvis inkorporera rollen på något sätt.
h. Ö
 vrigt
b. S
 EKT-möte 17/11 – Louise kanske inte kan gå
Andreas kan eventuellt vara backup.
c. Vegetarisk matlagning
Detta är nytt miljömål! Frågor kring plats och budget, finns korridorer
tillgängliga men det finns ingen garanti att spisar är tillgängliga.
d. Elins punkt ang psykologförbundet
Funderingar kring att sätta in en punkt hos Stimulus AMO att AMO ska vara
kontaktperson till psykologförbundet och även kanal och ansvarig för
eventuella representanter hos Stimulus medlemmar. Kan man ändra detta
under ett styrelsemöte eller ska vi ta upp det på ett sektionsmöte? Vi
skriver en motion att ta upp på sektionsmötet.
5. M
 ötets avslutande
Justerat av sekreteraren Andreas Johansson

