Stimulus styrelsemöte
Psykologprogrammet Linköping 20161214

1. Mötets öppnande

2. Närvarande
Anton Bergh, Eric Jonsson, Viktor Kaiser, Lollo Mellerby, Jenny Nordblom, Cecilia Bredenberg, Ali
Mahmoudi, Morganne Wong

3. Dagens sekreterare
Lollo Mellerby
4. Dagordning
a. Skapa gruppkontrakt (se förslag på frågor)
https://docs.google.com/document/d/16-1OXBqlljpdTBRotgx0YC3e6gsqBLlm3HrdEtWCox
U/edit?usp=sharing
b. Val av materialansvarig
● Vad innebär det?
○ Ansvarar för väsk och märkes-försäljning, köpa in nya väskor
○ Tröjor
■ Lollo hjälper till
○ Köpa nytt kaffe, te till onsdagsfikat. Hålla koll på skåpet.
○ Eric Jonsson tar på sig posten som materialansvarig
c. Övrigt
● Sektionsmöte- T2 i C-huset, 24 januari 17:15-19:00. (72 platser)
○ Jenny ansvarar för pizza & förslagsvis saft
○ Eric ger information om hur mycket vi får göra av med, hur
många pizzor vi kan köpa
● Större lokal till sittning behövs
○ Jenny har mailat KK och kollat
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5. Mötet avslutande

Justerare:
Ali Mahmoudi
Anton Bergh

○ Lollo frågar Julia om 54 personer i nattklubben kan fungera
eller om det behövs en större lokal
○ Förslag på teman från Jenny:
■ Vårblot
■ Bar mitsvah/Bat mitsvah
■ Lucia i mars
Info från SEKT-möte
○ Engagemangspoäng inför utlandsstudier
○ Mycket prat om nollning, lärarprogrammet vill plocka bort
fusknollan
○ Ändrat alkoholgränsen för faddrar
■ max 5% alkohol får serveras
■ Faddrar får max dricka 5% alkohol också
○ Kårfullmäktige
■ Om vi vill ha info om det, veta vad det är - kontakta
Kaiser
○ STIM
■ Spelar man musik måste man betala pengar till STIM
■ Kontaktat affärsjuristernas festeri och vill ha pengar för
alla kravaller de senaste fem åren i efterhand
Onsdagsfika
○ 11 januari och 24 maj
■ Vi ses 10/1 kväll och bakar
■ Hemma hos Lollo, Ombergsgatan 4b klockan 18.00
Styrelsekul
○ Januari v.4
Vårmöten
○ Bestämma datum för vårmöten på bakningen den 10/1
Visionsdag
○ Först visionsmöte, sedan styrelsekul?
Jenny vill heta eventansvarig, inte ledamot. Är det ok?
○ Kaiser kollar med Louise

