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1. Mötets öppnande
Viktor Kaiser öppnade mötet
2. Närvarande
●

Anton Bergh, Eric Jonsson, Viktor Kaiser, Lollo Mellerby, Morganne Wong, Sofia Engvall,
Cecilia Bredenberg

3. Dagens sekreterare
● Cecilia Bredenberg
4. Dagordning
a. Visionsdag
● Omröstning om val av mat under visionsdag, pizza var det vinnande förslaget.
Omröstning om aktivitet där hemmakväll vann där sällskapsspel ingår. Tiderna för
dagen bestämdes 15.30-18.30, och styrelsen samlas hos Lollo Mellerby.
● Under visionsdagen skall kommande projekt och event diskuteras. Visionen för
styrelsen. Diskussion om Utskottsmöte.
b. Information från SEKT
● Information om alumnkontakter. Styrelsen kan möjligtvis få testa på Prison Island
gratis. Sektionsutbildning, 9 mars kl. 17-21, det är obligatoriskt för
styrelsemedlemmar.
Sektionsnivå. Medlemmarna i utskotten måste vara sektionsmedlemmar. Diskussion
om att göra sektionen kontantfri. Intyg till utlandsstudier skall ha styrelsens
underskrift.
c. Information från UB
● Studentundersökning 20 mars, understryker dess vikt. Ny KURT skall lanseras i höst,
dock först på TekFak. Dålig svarsfrekvens, hur kan vi höja den? Årets pedagog skall
utses, vinnaren väljs efter bästa nomineringen. Ett nytt projekt som är
sektionsutvecklande, projektplan lämnas in i slutet av maj.

d. Studentrepresentant?
● Programmet skall ha två studentrepresentant och skall vara under Morganne Wongs
uppsyn. Studenter från programmet skall ha kontakt med någon från IBL som
nuvarande är Gisela, ett möte är på kommande.
e. UB-representanter t6
● Två UB-representanter måste utses bland T6. Gamla representanter samt
styrelsemedlemmar förväntas inte ställa upp.
f. Karins föreläsningskontakt
● Föreläsare om bipolaritet, vill ha arvode för föreläsningen. Oklart om styrelsen väljer
att hålla den, möjligtvis bristande intresse samt oekonomiskt
g. Äskning PUST
● Önskas 1000 kr i bidrag då PUST anordnar Laserdome. Styrelsen sätter krav på att
rabatten gäller de som är sektionsmedlemmar samt att det minst är 16 deltagare.
Äskning med tillhörande krav från styrelsen godkänns genom omröstning.
h. Låna te och kaffekokare nästa helg. PS
● Förfrågan om att låna inför ambassadörs helg, förfrågan godkänns.
i. Studentspex
i.
Vilka av oss går?
ii.
Hur kan man se att de som anmäler sig är stimulusmedlemmar?
● Några inom styrelsen kommer iallafall delta. Sofia Engvall utses som ansvarig för
eventet.
● Kassören ansvarar för att de som är anmälda är medlemmar inom sektionen.
j. Onsdagsfikaskåpet
● Skåpet har rensats. Diskussion om vad som bör behållas och vad som tar onödig plats.
k. Boka nya datum för styrelsemöten
● Dag för framtida styrelsemöten bestäms för måndag om inte förhinder. Spikade datum
20, 28 februari och 6 mars
l. Food Connection
● Möjligtvis samarbete under event, serverar mat för 10 personer eller fler.
m. Kaffedeal Ellen
● Diskuteras vidare under visionsdagen
n. Programråd

● Bjuder in styrelsen då man kan träffa psykologprogrammets ledning, kl. 10.30, 6
mars.

5. Mötets avslutande
Viktor Kaiser avslutade mötet
Justerare:
Eric Jonsson & Anton Bergh

