Stimulus styrelsemöte
Psykologprogrammet Linköping 20170424

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

Viktor Kaiser, Eric Jonsson, Sofia Engvall, Cecilia Bredenberg, Morganne Wong, Anton
Bergh

3. Dagens sekreterare
● Cecilia Bredenberg
4. Dagordning
a. PUST på besök
i.
Funderingar kring förändring hur styrelsen behandlar äskningar. Pust attityd
till inför äskningar är att de äskar innan event och täcker efteråt med
årsäskningen de som inte täcks Styrelsen anser att de pengar som ingår i
årsäskningen ska vara budgeterad och ytterligare äskningar tillkommer då
pengarna inte räcker till.
ii.
En ideell förening ska gå plus minus noll och har pengar att tillföra till
utskotten, Dock måste Stimulus följer den budget som är satt åt oss. För nästa
är planen att äskningar ska ha en bättre struktur för utskottet Pust så stimulus
ska ha bättre koll.
iii.
Dilemma över att attrahera personer att delta på idrottsevanemang.
iv.
Pust tanke är att äska mer denna termin än nästa. Satsningen för nästa termin
är mera utomhusaktiviteter, billigare aktiviteter samt mindre. De har under den
gågna terminen utökat sin verksamhet och testat många olika aktiviteter vilket
blivit mottaget med varierande intresse.
b. Miljö- Klädbytardagen
i.
Stimulus behöver vara på plats 11.30.
Morganne: 11.30-12.30, Eric 12.30-13.30, Cecilia 13.30-14.30, Anton 14.30-15.30
ii.
50 kronor till käpphästar inför kläd och bokbytardag
iii.
Inlägg för att marknadsföra eventet

c. Miljöhandling
i.
Vegansk baktävling är vårt nya miljömål. Kan skriva vegansk kväll så
nästkommande år har större friheter
d. Event framöver
i.
Stimuluskryssning, kul förslag, Svårt planerad och dyrt. Kanske ett
evanemang för Psyko eller Pust.
ii.
Föreläsningen om att leva med bipolär sjukdom. Kan återkomma om det i höst
då .
iii.
PS sker i vår. Stimulus kan inte betala föreläsaren.
iv.
Psykologpub på KK, Karin mailar.
v.
Picknick i maj.
e. Boka nya möten
i.
1.5 kl.15.00
ii.
9.5 kl. 16.00
iii.
15.5 kl.15.00
iv.
22.5 kl. 16.00
v.
30.5 kl. 16.00
f. Onsdagsfika

5. Mötets avslutande
Viktor Kaiser avslutade mötet

