Stimulus styrelsemöte
Psykologprogrammet Linköping 20170320

1. Mötets öppnande
Lollo Mellerby öppnade mötet
2. Närvarande
●

Anton Bergh, Karin Roswald, Cecilia Bredenberg, Morganne Wong, Sofia Engvall, Lollo
Mellerby. Eric Jonsson

3. Dagens sekreterare
● Sofia Engvall
4. Dagordning
a.
●
b.
●
●
●
●

SU-möte nytt datum
4e eller 6e april
Vad gör vi med bilderna?
Fyll i dokument för presentation!
Lägg upp bild som banner på hemsidan
Lägg upp profilbild på facebook
Börja med presentera oss på facebook och instagram
○ Börja presentera oss imorgon och kör sen på de kommande vardagarna tills
alla är uppe.
○ Skriv i dokumentet vilken bild ni vill ha.
c. Anordna fler event! Typ psykologpub?
● Psykologpub - Karin ringer runt och kollar möjligheter. Preliminärt datum 4e april.
Annars KK-quiz den 6e april om det funkar. Förslag på ställen att prata med:
○ Villevalla
○ KK - quiz eller annan dag
○ Torsdagskröken
○ Queens - där finns biljard
○ Platens - quiz
d. Vem ger nycklar till StuFF- veckans onsdagsfika?

● Lollo kan göra det! Anton kan vara Lollos stöd.
● Vad gör vi med onsdagsfikat den 12 april när det är påsk? Styrelsen fixar kaffe (men
inget fika).
e. Bör vi presentera alla som håller fika och vems ansvar?
● Den av oss som är nyckelansvarig ser till att alla som är på besök och håller
onsdagsfika dels presenteras, dels informeras om vad som gäller med kaffebryggare,
diskning av muggar osv.
f. Äskning T10
● Äskning på 3500kr (2000kr är redan avsatt). Examensceremoni. Styrelsen godkänner
äskningen.
g. Utskottsaktivitet under nollning, tankar? Bjuda in Freud till styrelsemöte.
● Preliminär dag den 28e augusti. För att få delta måste man ha gått fadderutbildningen.
● Först anordna ett möte med General x2 i Freud - nästa styrelsemöte den 27 mars
● Styra upp ett möte med alla utskott för att diskutera saken - förslag 28e mars klockan
16.15 (ordförande och vice från styrelsen)
○ Max general och kassör från varje utskott
○ Informera om fadderutbildning för alla i utskotten som vill vara med (ett krav
för att få interagera med Nollan).
h. Betalning av hemsidan
● Sofia kollar upp hur vi får faktura.
i. Klädbytardag
● AIF ska ha grön vecka och har bokat in klädbytardag dagen innan oss (alltså den 26e
april). Höra med Navitas om vi kan samarbeta. Cecilia kollar upp och återkommer.
j. Pengar tillbaka till utskotten
● Det står inget om det i Stadgarna, men det kan vara något att ta vidare och se om vi
kan göra något åt. Något att eventuellt skriva i nytt förslag på stadgar.
k. Datum för att fixa hemsidan
● Alla kollar sina delar och presenterar tankar och förslag på ändring till nästa
styrelsemöte.
● Om programmet - Lollo
● Intressegrupper ● Info från programmet ● Onsdagsfikat - Cecilia
● Stimulus styrelse - Viktor och Fia
● Väskförsäljning - Fia kollar
● Länkar - Morganne
● Ny student - ALLA
● UB - Anton
● Görs till nästa måndag
5. Mötets avslutande
Lollo Mellerby avslutade mötet

