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1. M
 ötets öppnande
Ordförande öppnar mötet.
2. N
 ärvarande
21/11 Sandra, Louise, Andreas, Elin, Julia. 22/11 Louise, Andreas, Julia, Johannes, Frida
3. D
 agens sekreterare
Louise
4. D
 agordning
a. I nfo från SEKT
Sektionsutbildningen - blir frivillig för den här terminen pga många som kliver av och
därmed inte drar nytta av den. Kommer dock erbjudas av StuFF.
Dåliga traditioner - hur tar man bort dem?
HG öppnar för studieplatser á la Kollektivet. Kommer utvärderas och eventuellt
utvecklas.
Kårfullmäktige 7/12 - ska debattera mottagningspolicyn! Lärarlistan har hälften av
mandaten och styr i princip vad StuFF ska jobba med. Hur kan vi få
psykologstudenter engagerade i detta? Bilda psykologlista i februari?
b. G
 å igenom Elins motion och bestämma vad vi ska säga om den på mötet + ta
ställning till Freuds två(!) motioner som kom in igår kväll
Elins motion angående att lägga ansvar på AMO i styrelsen att hålla kontakt dels
med SPFS vid LiU och hålla kontakt med psykologförbundet då det inte finns en
aktiv SPFS-grupp. Vad tycker styrelsen om detta? Styrelsen ser ingen anledning
till att inte godkänna detta. Rimliga argument. Kan då förslagsvis föras in i AMOs
testamente.
Freuds två motioner: vi godkänner att de kom in för sent.

Angående första motionen: vi kommer föreslå avslag pga vi har redan höjt deras
representationsbudget med 50% och pga det är en trend vi inte vet kommer
fortleva. PsyKO säger att de pengar de får från Stimulus täcker ca 35% av
kostnaden. Med den höjning vi ger Freud för nästa år kommer de pengarna täcka
ca 33% av deras totala kostnad.
Angående andra motionen: vi kommer föreslå avslag pga onsdagsfikan är en
möjlighet till marknadsföring - det gynnar utskotten. De behöver inte ha asbra fika
varje gång - behöver inte ligga någon prestation i det - köp en burk kakor och
koka kaffe. Och om vi skulle sänka alla till 2 - det skulle uppstå ungefär 6 luckor
att fylla - asmycket jobb för styrelsen att hitta ersättare.
c.  Musikhjälpen
Förslag på upplägg: vi öppnar upp för en projektgrupp där alla på programmet som
vill får vara med och göra saker. Finns möjlighet att äska. Julia kommer vara
koordinator.
d.  Överlämning
Separata överlämningar - efterträdande uppmuntras att ha läst testamenten.
Efterträdarna får följa med på kommande möten.
Julia bakar pepparkakscheesecake.
e.  Mötet med HÖRS – hur gick det?
Senareläggs tills när Leo är på plats.
f.  Övrigt



a. Nya mötestider: bara tre kvar! Plus mys! Lunchmöte 1/12; Möte 15 och



framåt 8/12 med styrelsemys från kl 18; Sista lunchmöte 15/12
b. Sista onsdagsfikat: paketbytardag? Annat skoj? Senareläggs

5. M
 ötets avslutande

