Stimulus styrelsemöte
Psykologprogrammet Linköping 20170130

1. Mötets öppnande
Viktor Kaiser öppnade mötet
2. Närvarande
Anton Bergh, Eric Jonsson, Viktor Kaiser, Lollo Mellerby, Morganne Wong, Sofia Engvall, Karin
Roswald

3. Dagens sekreterare
Eric Jonsson valdes som sekreterare
4. Dagordning
a. Tankar om sektionsmötet
Vi har fått mycket “cred” för mötet, gick väldigt bra. Protokoll behöver läggas ut. 64 stycken
närvarande, alltså väldigt bra närvaro om man ser till tidigare möten. Pizzan var positivt
inslag, kan ha bidragit till det höga antalet.
Kanske bör lägga till “någon däremot” vid röstning på möten i framtiden?
b. Planering inför visionsdag
Diskutera vad vi vill göra under året. Läs igenom styrelsehandboken innan för att ha koll på
vad som exakt ska göras, samt varför. Typ middag och något kul, typ bowling.
Förslag på dagar:
7/2 15.30
9/2 16.30 (reserv)
c. Inköp av tröjor och kaffebryggare
Vi har köpt kaffebryggare, 499:- styck.
Har även kontakt gällande tröjor. Vi röstade om färg på tröjorna, mörkgrått. Beställer så fort
som möjligt.
d. Fotografering
Gamla foton på hemsida behöver bytas ut. Sofia ber alla utskott ta nya bilder och skicka till

henne. PS17 vill ha bild på oss.
Behövs både individuella bilder, samt på alla tillsammans. I tröjorna.
Vill vi ha presentationer av alla? På hemsidan typ? Hemsidan ska leva!
Alla skriver en kort presentation av sig själva, utifrån lite frågor. Bestämmer frågor på
visionsdag, sedan svarar man själv på dem.
Tänk på hur vi vill presentera oss utåt.
e. Övrigt
i. Städa onsdagsfikaskåpet
Inventera/städa onsdagsfikaskåpet. Eric och Anton fixar det kl 9.00 tisdag 31/1. Skriv ut
utskottsloggor i färg!
Återupptäcka förslagslåda mm, på hemsidan. Eventuellt fråga studenter vad de förväntar
sig av oss.
ii. Skugga en student
Inlägg på Stimulus hemsida. Två studenter behöver skuggas under en halvdag, vi
informerar programmet som sedan få ta kontakt med hon som skrev inlägget.
iii. Holgerspexet
Rabatt, 100:- istället för 120:-. De skrev och undrade ifall vi vill gå på spex. Vi skapar
event och tar in anmälningar, och sedan skickar lista/betalar Holgerspexet en vecka innan. Än
så länge oklart datum.
iv. Förfrågan om att anordna föreläsning.
Vill vi anordna en föreläsning om hur det är att leva med bipolär sjukdom. Vi kollar
datum och ifall hon vill ha ersättning.
v. Protokoll från sektionsmöte
Lollo och Anton löser. Skriver ut och skriver under. Skannar sedan in igen. Laddas sedan
upp på hemsidan, innan fredag.
vi. Utskottsmöte
Vi behöver skapa ett event för det, Sofia. Kl 15.30- 17.30, 21/2. Sal U1. Vi behöver fika
till det, samt komma på bra diskussionspunkter och tema till sittningen.
Fråga utskotten vad de tänkt göra under året. Vill de göra något tillsammans med styrelsen?
Hur kan vi underlätta arbetet?
vii. Mail
Hur fungerar mailadresserna? Tveksamt ifall alla fungerar, många får inte sina mail.
5. Mötets avslutande
Viktor Kaiser avslutade mötet
Justerare: Sofia Engvall och Morganne Wong

