Stimulus styrelsemöte
Psykologprogrammet Linköping 201703

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

Viktor Kaiser, Anton Bergh, Karin Roswald, Cecilia Bredenberg, Morganne Wong

3. Dagens sekreterare
● Cecilia Bredenberg
4. Dagordning
a. Sektionssittningen
● Lyckad sektionssittning, positiva kommentarer
Diskussion: Teman på sittningar, vad är okej?
● Teman som berör klasskillnader (smak knutet med klass t.ex. tasteless, husvagnstema)
● Kan lyfta aspekten med vad folk kommer klä ut sig till, kan det inbjuda kränkande
klädsel
● Tema-val i framtiden ska försöka undvika exkludering
b. SU-möte torsdag
● Ny dag efterfrågas då styrelsemedlemmar har förhinder att delta på torsdag
● När SU-mötet hålls bestämmer vi under nästa möte då flera medlemmar inte är
närvarande under dagens möte.
c. Fotografering
● Onsdag kl.17, räknar med typ en timme.
● Diskussion om bakgrund till våra styrelsebilder, ska undersöka campus. Ska veta
innan onsdagen. Campushallens gråavägg och Ladugårdsväggen(röda) är alternativ
● Vi bestämde att ha ha svart under styrelse tröjorna.
d. Boka in nya möten
i.
Sofia kan typ alla måndagar och tisdagar framöver (och säkert fler tider med)

● Måndagar kl. 15.15-17, 20 och 27 mars, 3 april.
e. Vi har fått ett mail från framtidsmässa igen med en färdig text som vi skulle kunna
skicka ut till våra studenter. Men jag vet att vi svarade dem med att vi inte var
intresserade. Vad säger ni, ska vi skicka det vidare ändå eller anser vi inte att det är
något för oss? Så här ser texten ut:
i.

●

Hämta din gratis entrébiljett till Framtidsmässan 2017
Den 6 april går Framtidsmässan av stapeln för fjärde året i rad och denna gång äger
den rum på Stockholms universitet. Detta är Sveriges största karriärevent för och om
offentlig sektor där utställarna är kommuner, landsting och myndigheter.
Arbetsgivarna erbjuder exempelvis jobb, sommarjobb, praktikplatser, traineeprogram,
examensjobb och mycket mer. Utöver detta finns det möjlighet att få konkreta
verktyg till sin karriär i form exempelvis CV-granskning.
Se även när Kristian Luuk och Fredrik Lindström leder finalen i tävlingen
Studentmästerskapen i offentlig sektor och lyssna till när Nour El Refai och Daniel
Redgert modererar samtalen på Stora Scen!
Framtidsmässan är helt gratis att besöka men du måste hämta ut en biljett och det gör
du här. För mer info gå in på Facebook-eventet. Välkommen!
Som tidigare anser vi att det är orelevant för våra stimulusmedlemmar

f. Enkäten
● Fått in 66 svar, bra statistik för psykologprogrammet
● Många pluggar hemma och klagar på temperaturen på studieplatser. Drag på grund av
ventilation kan vara det som orsakar problem.
● Dåligt med studieplatser och sofforna i onsdagsfikat är nedsuttna och bör bytas ut.
● Viktigt med fönster och mera el-uttag efterfrågas
● Pianorum efterfrågades, borde kanske marknadsföra musikrum som finns tillgängliga
på campus. Tipsa om andra rum, tysta studieplatser samt grupprum.
● Konsten i I-huset är utdaterad, maila fastighetskötaren.
● Utvärdering av kurser. Utvärdering av slutexaminationen vid nästa utvärdering,
krångligt då det går för lång tid.
● Pub är efterfrågat, mera naturlig interaktion mellan de olika terminerna
● Berätta om resultaten av undersökningen
g. Presentation på onsdagsfika
● Presentera dagens onsdagsfika, någon styrelsemedlem som gör det
● Mera nästa vecka
h. Styrelsekalender på fb
● Om vi vill ha en kalender kan vi lägga upp vår interna styrelsekalender, våra möten är
ej hemliga, kan inte skada.
● Den gamla stimulus kalendern på vår facebook bör tas ner
● Diskutera mera nästa vecka.

i. SSG-möte på torsdag - ta med något? (säkerhetsfrågor)
● Hur fungerar det med väktare och larm
● Varför är visa byggnader stängda vissa tider och vissa dagar. I-huset röda dagar, Eoch fysikhuset söndag
○ när larmas psykologmottagningen och vem kan man ringa om larmet går?
j. Info till fb: EU careers ambassador, påverka Mjärdevi och västra Valla
http://old.liu.se/insidan/nyhetsarkiv/1.717633/?l=sv
● Alla studenter har redan fått informationen
● Vi kan inte publicera allt på facebook då onödig information gör att våra följare
tycker oss är tråkiga
k. Info från gröna sektioner
● Origo börjar rivas om två veckor
○ parkering inte tillgängligt i närheten
● kanske avgiftsbelagd parkering på campus framöver
● liu.se/aterbruket
● möjlighet till gröna linjen ska föras vidare
● grön sektions-märken finns att beställa
l. Uppdatering från Navitas
● bokat blå havet och skrivsalen 27/4
● vill vi måla lakan tillsammans?
○ de har färg, lakanen ska hänga på Corson v 16-17
m. Mail om grupprum till Anette Larsson (lokalansvarig IBL)
● Krokar ska sättas upp och knarrande stolar i grupprummen skall fixas.
5. Mötets avslutande
Viktor Kaiser avslutade mötet

