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

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

3. Dagens sekreterare
● Eric Jonsson
4. Dagordning
a. Jennifer och Elina kommer förbi
i.
28:e augusti - stämmer det fortfarande?
● Viktor välkomnar Freud. Lollo kollar av så att styrelsen och Freud är på
samma nivå gällande tankar om sektionsdagen. 28 aug stämmer!
ii.
Tid ungefär?
● Från em till kvällen, då nollan troligen har skola på dagen
iii.
Vilka ska vara med?
● Både intresseföreningar och utskott
iv.
Ungefärliga tankar från Freud?
● Helst något som inte är en runda, då detta troligen kommer vara gjort.
Alkoholdag, så alkohol är okej. Sittning? Pub? Pub skulle kunna vara på
kvällen, borde göra något innan också. KK?
● Kolla ifall man kan boka en sittningssal på KK? Är flamman öppen under
nolle-P? HG?
● Var vill vi vara innan? Skålland? TF? Grilla, eller äta på plats?
● Tanken är att hänga, äta och sedan gå på pub. Dock viktigt att vi visar för
nollan vilka de olika utskotten är och hur allting håller ihop.
● TF-KK eller Skålland-Hg eller Flamman. Vi mailar/ringer/hör av oss på något
vis och återkommer till Freud.
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2. Uteservering KK
3. Hg
4. Flamman
● Eric kollar med gamla kassörer och StuFF om gamla Freudpengar, och ifall de
kan återges till Freud
Kontaktuppgifter StuFF
● StuFF påminner om att vi ska ge dem personnummer från styrelsen, så Kaiser
skickar in alla till StuFF för att vara safe. Alla fyllde i dokumentet
Vad gör styrelsen i?
● Klädbytardag, med Affjur, Navitas och PULS; 26/4
● Vi håller i onsdagsfika, bara kaffe; 12/4
● Psykologpub på Horse & Hound; 4/4
● Vi ska ha SU-möte och börjar arbetet med vårt sektionsutvecklande projekt
● Vi ska skriva en miljöhandlingsplan, som ska in i början av maj. För att bli
diplomerade till en grön sektion.
SU-projektmöte
● 6/4, från ca 17. Preliminärt hos Lollsan, försök att inte dra ut på det!
Klädbytardagen
● 26/4. Cecilia ska ha möte med övriga. Har fått mail av myrorna, de var väldigt
intresserade. Blå havet och skrivsalen bokade
Hemsidan förslag på förändringar
● Bra om språk etc är relativt likt genomgående. Försök att inte ha alltför
mycket info, kort och koncist.
Baljanmöte 25/4 17.30
● Baljan har möte, vi måste ha minst en representant. Man talar om baljan,
stadgar etc och röstar om sektionscafét. Anton är sugen, Kaiser erbjuder sig att
följa med. Eventuellt någon mer.
Kaffekokare t8 lån-.
● T8 vill låna kaffetermosarna på torsdag, det är inga problem! Kaiser ansvarar
för att de får tillgång
Psykologpub
● Horse & Hound 4/4 kl 18.00. Kakan bokade källaren för 20 pers, 18-20.30,
men vi ka mycket väl bli fler och isf får vi breda ut oss mer. Kan troligen
stanna längre också
○ Info: finns mat, man kan kasta dart.
○ Vi ska ha styrelsetröjorna och vara där i tid
Sektionsrum
● I enkäten har det dykt upp att vi vill ha sektionsrum. StuFF sa att vi skulle ta
kontakt med kårallen, vi kan mycket väl stå på den orimligt långa listan redan,
Morganne kollar.

k. SU-marknadsföring
● På senaste AMO-mötet fick morganne ett marknadsföringskit för
studentundersökningen. Roll-ups och godis finns för att marknadsföra. Vi kan
hämta kaffe på Ellen och fakturera Liu. Vi påminner på varje onsdagsfika!
Någon hämtar något imorn, ev.
l. SSG-möte
● Morganne har varit på infoträff, med PULS, AMO, studievägledare och en till
från IBL. Är en facklig samverkansgrupp, tydligen.
● IBL har nyval nu; styrelse, proprefekter och prefekter
● De sätter mål för kommande 3-årsperiod som de har tagit fram, som vi kan ha
åsikter om.
m. Onsdagsfika
● Numera stående punkt. Kan vara bra att informera om puben på kommande
fika. Eric pratar den här veckan, den som är nyckelansvarig får föra talan.
● Informera om undersökningen! Kan se statistik på liu.se/su. Vi har bra
svarsfrekvens, men kan bättre!
● StuFF kommer gärna tillbaka.

5. Mötets avslutande
Viktor Kaiser avslutade mötet

