Stimulus styrelsemöte
Psykologprogrammet Linköping 20170403

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

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

3. Dagens sekreterare
● Morganne Wong
4. Dagordning
a. SU-möte
● torsdag 17.00-20.00 på Stora torget
● läs igenom rapportmallen innan torsdag
b. Förfrågan från Anett om temadag transexualitet
● prel. fredag v. 39 tillsammans med HU (hälsouniversitetet),
socionomprogrammet och psykologprogrammet. Vill vi vara med och
arrangera dagen? Antingen sitta med i arrangörsgruppen eller komma med
idéer
● “Jag var på ett första interprofessionellt (HU, soc och psyk) möte idag om

●

regnbågsveckan (v 39). Vi funderade på att ha en dag (lutar åt fredagen den veckan)
med fokus på Transsexualitet för studenter vid olika program. Är det något som
någon av er skulle vara intresserade av att vara med och arrangera? Arrangera i vid
bemärkelse, alltifrån att vara bollplank till hur man kan lägga upp det, eller fundera på
vad man skulle vilja höra/veta mer om, eller komma med tips och idéer, eller sitta
med i arrangörsgruppen?”
Vi agerar gärna som bollplank

c. Studentundersökningen
● Filfak ligger på 24 %, vi har 43 % svarsfrekvens. Sofia ska göra inlägg på fb,
kaffe beställas från Ellen till onsdagsfikat, och påminna folk om att svara på
SU.
d. Psykologpub

● Styrelsen ska vara där innan 18.00, det ser ut att vara 24 som kommer, 61
intresserade. Göra lite pr för SU också.
e. Vad händer i april
● Ju roligare och större font, desto bättre. Det som händer är: onsdagsfika,
psykologpub, SU-möte, kläd- (och bok?) bytardag. Sofia lägger upp idag!
f. Mail om sommarjobb på HVB-boende från Åsa Wrede
● finns det någonstans där vi kan lägga ut information, ej hemsidan?
● lägger upp på fb i psykologstudentgruppen
g. Sektionsrum
● Vi är på köplats 4 för eget sektionsrum.
h. Utskottsdag på nolle-p
● Möte med Anton förra vecka. Förslag på att vara i TF och grilla, sedan till KK
godkändes. Hur ska utskotten + styrelse presenteras? Förslag är gyckeltävling,
teater, ett enormt TP-spel, bingo med kunskap om utskotten.
● Nästa möte 18/4
● Styrelsen tycker: gyckel + info, ev teater
● Fråga från Jennifer, Freud: vem budgeterar för utskottsdagen? Vi står för elden
och potatissallad.
i. Övrigt
● Vill någon följa med Cecilia på lunchmöte om klädbytardagen tors 6/4? Sofia
följer med.
j. Boka nya möten
● tis 11/4 17.00
● mån 24/4 16.00
k. Utvärdering
● Hur ser vi på vår egen roll? Mer/mindre av något?
● Må bra-runda
● Onsdagsfika, eventpunkt på dagordningen, månadsvis kalender

5. Mötets avslutande
Viktor Kaiser avslutade mötet

