Stimulus styrelsemöte
Psykologprogrammet Linköping 20170306

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

Viktor Kaiser, Anton Bergh, Eric Jonsson, Lollo Mellerby, Sofia Engvall

3. Dagens sekreterare
Lollo Mellerby
4. Dagordning
a. Information från programråd
i.
SU-projektet lyftes (Alumni) och Anett och Örjan var positiva.
ii.
Förslag: Starta rutin för vad som händer när man tar examen och att det är
styrelsens uppgift varje år.
iii.
Önskade att vi kollar igenom psykologprogrammets hemsida på liu.se, vad
tycker vi? Kommer inte kunna läggas upp terminsplaner osv. på liu.se.
1. Den gamla hemsidan ligger fortfarande uppe, blir förvirrande
2. Ser ofärdig ut
3. Taggarna på sidan, finns ingen mening med dem
4. Konkret förklaring till vad PBL är?
5. Läxa: Kolla igenom hemsidan tills nästa vecka och skriv ner positiva
och negativa punkter!
iv.
Förslag är att det läggs upp på Lisam istället, vi anser inte det vara en bra idé
att styrelsen ska skicka ut allt.
v.
De jobbar med en basgruppshandbok just nu.
1. Tydliga ramar kring hur basgruppsarbetet ska användas beroende på
hur långt man har kommit på programmet.
2. Vill ha feedback för detta när första utkastet är klart.
vi.
Examination: Pratar om vilka former det finns, vilka studenterna föredrar.
b. Förslag på månadsvis information
i.
Vi har tidigare haft nyhetsbrev, blev ingen succé

ii.

c.

d.

e.
f.

g.

h.
i.

j.

Istället berätta (via facebook) vad styrelsen gör varje månad/vad har vi för
planer? Mars månad:
1. Utskottssittning
2. Påbörja miljö projekt med Navitas
3. Fotografera oss, uppdatera
4. Planerar inför baktävling som sker i början av april, mer info kommer
iii.
Förslag på namn
1. Vad håller styrelsen egentligen på med?
2. Vad gör styrelsen just nu?
3. Vad gör styrelsen i mars?
Fotografering och profil
i.
Eric ska träffa sin pappa på en fika imorgon, tisdag.
ii.
Önskar att vi föreslår en plats, tid, tänk på vart solljuset är osv. Lär inte gå före
17 men det får inte vara mörkt.
iii.
Förslag på tider:
1. Lördag fm 11.00
2. Söndag em 16.00
3. Onsdag 17.00
Vad kallar vi oss
i.
Stimulus styrelse
ii.
Styrelsen
iii.
Undvika att enbart säga Stimulus, blir förvirrande
Sektionssittning
i.
Vi ses hos Fia 17.00, fråga Fia om adress
Kolla på enkäten, kommentarer? kan vi skicka ut idag/imorgon? - kolla på
https://docs.google.com/forms/d/1tUAiWlyrnTUgWvWRSKRjUnBxb0Z_s6coXB
r5FZ-1vwM/edit
i.
Ser fint ut! Vi ändrade små detaljer som t.ex. styrelsen i första introtexten.
Kolla igenom om något ser konstigt ut för dig, Morganne!
Anslagstavlan - utse kanske två som rensar/skriver ut nytt till anslagstavlan, brevlåda?
Morganne + 1
i.
Fia kan ta anslagstavlan med Morganne.
Boka in nya möten
i.
Vi kör måndagar 15.15-17.00
Äskning PsyKO
i.
BUP (framtida PsyKO) äskar 2000 kronor för att förändra utstyrseln
ii.
Styrelsen röstar nej till BUP:s äskning på 2000 kronor. Detta då styrelsen inte
vill öka gapet mellan de olika utskottens representationsbudget då PsyKO
redan har en klart större representationsbudget än andra utskott. Styrelsen
anser heller inte att det gynnar alla stimulus-medlemmar att festeriet byter
utstyrsel.
Övrigt

●
●
●
●

Nyckel till kärleksakuten - Cecilia
Sektionsutbildning torsdag
SU-projekt och andra event- vilka ansvarar?
Mail från Modern Mindfulness
○ Vi hör av oss till dem och ber dem skicka en text med information som
vi mailar ut till programmet.

5. Mötets avslutande
Viktor Kaiser avslutade mötet

