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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, Karin Roswald

3. Dagens sekreterare
Lollo Mellerby
4. Dagordning
a. Olle och Simon från Freud på besök och vill diskutera ersättning för kläder
i.
Olle och Simon är här angående sin motion de lade fram tidigare i höstas på
sektionsmötet. Detta gäller fördelningen av stöd till Freud & PsyKO för
klädesrepresentation, vilken är ojämn.
ii.
Tankegång från Olles och Simons håll: PsyKO får 600 kronor i stöd, Freud får
200 kronor. Detta är inget som motiveras i varken stadgar eller reglementet,
vilket Olle och Simon finner märkligt. Efterforskningar har gjorts för hur det
ser ut på andra sektioner. Finns fem andra fadderier inom StuFF. Freud, Pamp,
Foul, Kompass, KogVetet.
1. Pamp och Pils får 500 kr/person, båda utskotten plus 300 kronor per
person för inköp av baskrar.
2. Lärarsektionen har ett annat system. Först och främst uppmuntras
spons-sökan, täcker 45% av priset, maxbeloppet är 800 kronor/person.
Jämnt för alla utskott.
3. LinTek - Tbi: Också jämnt, får 999 kronor/person i både festeri och
fadderi.
iii.
Ovan är argumentationen, vad är anledningen till att det inte ska vara jämnt.
iv.
Annat argument: Höja välmåendet hos fadderiet, sänder signaler om hur man
ser på fadderiet utifrån Stimulus håll. Freud har tidigare år haft problem med
att rekrytera och behålla medlemmar, kan detta hjälpa till att höja statusen hos
fadderiet?

b. Eric i egenskap av kassör:
i.
Har försökt reda ut hur det kommer sig att PsyKO har 6000 kronor och Freud
har 3000 kronor, kommer inte längre tillbaka i bokföringen än 2014.
ii.
PsyKO har antagligen äskat sig uppåt.
iii.
Vi kan inte göra något förrän i höst eftersom detta måste tas upp på
sektionsmötet.
c. Viktor:
i.
Antingen motiverar man varför PsyKO ska få mer i stadgar/reglementet, eller
så delar man upp lika.
d. Ett slutgiltigt förslag är att man gör som lärarsektionen och att man får procentuell
ersättning och ett maxtak. Simon och Olle skriver ett förslag som skickas in till oss.
Vi samlar till möte med representation från Freud och PsyKO 17/18 och diskuterar
detta. Senare under våren.
i.
Viktigt att även tänka på övriga utskott, hur påverkas de av detta?
e. UB
i.
ii.

iii.

iv.

Anton har haft möte med Örjan och lyfte idén angående SU-projekt
(Alumniidén).
Stora programrådet är 12 juni, med många LiU-alumner. En plattform att lyfta
detta på?
1. Vi måste ta reda på vilka som ska/får gå på stora programrådet.
Anton har en hemläxa som UB till nästa UB-möte som är den 27/2. Vad tycks
om föreläsningar via datorn från andra lärosäten? Styrelsen är ej spontant
positiva, spara in ännu mer. Vi tar upp frågan på utskottsmötet imorgon.
Örjan och Anette är medvetna om att psykologprogrammets studenter önska
fler föreläsningar och jobbar på detta.

f. Äskningar PUST
i.
Äskning nummer ett: 450 kronor till nya västar vid lagaktiviteter, handboll,
basket, psykologfotbollen. 45 kronor/väst och önskar 10 stycken västar.
ii.
Äskning nummer två: 240 kronor till Vasahallens a-hall för handbollen.
iii.
PUST får 2000 kronor/år samt äskade 1000 kronor för laserdome denna
termin.
iv.
Styrelsens beslut:
1. Vi godkänner äskning gällande västar eftersom det är något som
kommer kunna användas flera år framöver och komma till god
användning.
2. Vi godkänner inte äskning gällande Vasahallen för handboll. Detta då
PUST redan gått ut med att eventet är gratis för alla och att PUST
därför bör ha plats i detta event för sin budget.
g. SU-projekt

i.

Vi skulle behöva ett SU-projektmöte där vi diskuterar tidsplanering, upplägg,
vad vi vill göra, vem som gör vad.
1. Möte bestäms till den 16/3 klockan 17.00
2. Spåna individuella idéer inför mötet

h. Övrigt
i.
Utskottsmöte tisdag
1. Genomgång av mötet
2. Anton är sekreterare imorgon
ii.
Framtidsmässan 2017
1. Sofia har fått ett mail om detta
2. Stockholm den 6/4 på SU
3. Attrahera studenter från alla utbildningar
4. Vi har tidigare år hjälpt till med att nå ut med denna information.
5. Delegera vidare, vi vill inte spamma våra studenter allt för mycket
iii.
Gymnasiemässa Norrköping
1. 8 mars kl.12.30-16.30
2. Tar upp på sektionsmötet imorgon
iv.
Sektionssittningen
1. Reflex och Oralspex är bokade
2. QQQ vore superkul!
v.
Miljömål
1. Orimligt att skänka pengar som Stimulus har fått av StuFF.
2. Cecilia kan ta ansvar för bak-tävling, men vi borde ha möte för att
diskutera detta. Förslag på datum är 4/4.
3. Navitas har kontaktat oss för en gemensam prylbytardag - eventuellt i
slutet av våren? Cecilia har kontakt med dem.
vi.
Gamla styrelsekläder
5. Mötets avslutande
Viktor Kaiser avslutade mötet

