Stimulus styrelsemöte
Psykologprogrammet Linköping 20170213

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

Anton Bergh, Eric Jonsson, Viktor Kaiser, Lollo Mellerby, Morganne Wong, Sofia Engvall,
Cecilia Bredenberg, Karin Roswald, Victoria Aminoff, Gustav Hanstorp

3. Dagens sekreterare
Lollo Mellerby
4. Dagordning
● Victoria och Gustav från 16/17 kommer förbi
i.
Hur går det inför flashback?
1. Det går bra! Biljettsläpp på torsdagen innan, den 9/3-17
2. Planerna är inte riktigt igång ännu, mest fokus på invigningen so far.
3. Psykologprogrammet och KrogVets sektion kommer att få förköp.
4. Budgeten ser bra ut. Fråga från PsyKO: Hur fungerar det med
budgeten och Stimulus?
a. Vad styrelsen har förstått utifrån stadgarna så ska vinsten från
både Flashback och CK gå tillbaka till PsyKO, även om det inte
skett tidigare år.
5. Gustav frågar om det är möjligt att PsyKO skulle få ett eget konto, att
kassören inte behöver ha det på sitt privata konto.
a. Eric kan försöka kolla upp detta, hör av sig till StuFF och andra
sektioners styrelser.
ii.
Hur gick invigningen av BUP?
1. Den gick bra! Jungsters och BUP hade lite mer ihop än vanligt, vilket
var roligt.
● Spex
i.
11 stycken anmälda
ii.
Många av oss är styrelsen, värt att ta med till nästa år?
● Post-visionsdag

i.
ii.

●

●

●

●

Det var trevligt!
Vad tar vi med oss för förslag?
1. Stimulus-gris
2. Alumn-projektet som SU-projekt
3. Profilering, bilder
a. Glada, inbjudande, trevliga
b. Proffsiga, kolla upp fotografer!
c. Enhetliga
d. Vill vi göra presentationer av oss på facebook i samband med
byte av bilder? När gör vi det? Klura på frågor?
e. Fem frågor, 3 roliga, 1 seriösa
i.
Vad är det bästa med din post?
ii.
Beskriv dig själv i tre fiktiva karaktärer
iii.
Vad skulle din strategi vara i Hunger Games?
iv.
Vad äter du till frukost?
v.
Din favoritbok
vi.
Om du fick leva i en tv-serie, vilken hade du valt och
varför?
vii.
Vad är du mest stolt över hos dig själv?
viii.
Om du blir portad från psykologprogrammet, vad
är din back-up plan?
ix.
Har du en hemlig känsla över hur du ska dö?
Studentrepresentant
i.
Det är en student som ska representera studenterna på sin egen institution
ii.
Vi i styrelsen ska se till att det finns folk som söker, i princip
iii.
Nu är det Petra Karlsson i t8 och Morganne
Lansera kaffedeal
i.
Anton spelar in en video med ett litet gyckel tills nästa vecka som vi sedan
publicerar på facebook
Beslut/motivering om föreläsningsförfrågan
i.
Karin deltog inte vid förra mötet och vill gärna ta del av beslutet kring att inte
acceptera föreläsningsförfrågan, vilket var pga. ingen plats i budget
Info från AMOG (amogrupp)
i.
Morganne har varit på möte!
ii.
Studentbostäder vill ha workshops med studenter, vill att vi ska sprida
information om att man kan gå på workshop. De vill veta vad man tycker är
viktigt med sitt boende, allmän input. 5-6 studenter från filosofiska fakulteten.
Kommer inte att vara på campus, antingen i centrum eller på deras kontor i
Ryd.
1. Onsdag 22/9: 09.00-13.00
2. Fia kan lägga upp ett inlägg om det på fb, studenterna kan kontakta
Morganne

iii.

Morganne funderar på att skicka ut enkät till psykologstudenter! Kanske bra
att göra så snart som möjligt, innan enkäten från StuFF kommer ut om cirka 1
månad.
iv.
Vi kan boka föreläsningar via studenthälsan, kanske något som skulle vara
kul? Gratis!
● Tidsschema för aktiviteter
i.
Grön pub
ii.
Grön baktävling
1. Baktävling kanske är roligare?
iii.
Klädbytardag med Navitas (?) Kläd- och bokbytardag?
iv.
Vegansk matlagningskväll
v.
Grön picknick i TF
Mars:
● Grön baktävling?
○ Kakan har förslag att alla som kommer som “åskådare” får betala 5 kronor och
det blir vinsten
○ Kommer man med en kaka får man även äta av resten
○ Omröstning
April:
● Tidigt i april! Kläd- och bokbytardag med Navitas?
Maj:
● Sent i maj. Grön picknick i TF!
September:
● Post nolle-p: Grön pub
Oktober:
● Vegansk matlagningskväll
November:
December:
● Utskottsmöte
vi.
Don’t forget! Tisdag 15.30
vii.
Fika
1. 350 kronor i budget
2. Kaffe & te finns
3. Bröd, smör (mjölkfritt), ost, gurka, kakor (gillekakor), mjölk
(mjölkfritt)
4. Så mycket som möjligt!
viii.
Upplägg
1. Finns ett dokument, lägg in idéer om ni har några.
● Sektionssittning
i.
Oralspex bokat, reflex kanske kan!
ii.
Kakan har mailat om vegetarisk meny, bestämmer det som låter godast.
1. 325 för 3-rätters inklusive fördrink, 2 dryck till maten

iii.
Eric & Anton är toastmasters
● Anslagstavlan
i.
Vad vill vi har där?
1. En fysisk idébox
2. Bild på styrelsen med kontaktinformation
3. Bild på grisen och information om grisen
4. Bild på oss MED grisen
5. En ny stimulus-logga
6. Ta bort allt gammalt
7. Skriva ut all info om allt vi gör!
ii.
Att göra när vi har fått tröjorna och tagit bilder?
5. Mötets avslutande
Viktor Kaiser avslutade mötet

