Stimulus styrelsemöte
Psykologprogrammet Linköping 20170501

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

Viktor Kaiser, Sofia Engvall, Morganne Wong, Anton Bergh, Karin Roswald, Lovisa
Mellerby

3. Dagens sekreterare
● Sofia Engvall
4. Dagordning
● Victoria från PsyKO på besök
○ Hur gick flashback?
■ Det mesta gick väldigt bra. Dock var det lite stressigt att ha det så pass
tidigt som det var i år. Medlemmarna i PsyKO var väldigt trött, men
kan vara bra att ta med till nästa år.
■ Att rekommendera är att ha en inköpsansvarig som inte behöver göra
något annat.
■ DC på KK är fantastisk att jobba med (Miriam).
○ Utvärdering av året
■ KTD lämnade innan höstterminen. Löste sig bra.
■ Allt har flytit på väldigt bra.
■ Det är tufft arbete och ändrar klassdynamiken, men det är svårt att göra
något åt.
○ Något styrelsen kan bli bättre på?
■ Funderingar kring om bara stimulusmedlemmar får förköp eller inte.
Något att ta ställning till och marknadsföra tydligare i så fall. Göra ett
avtal mellan PsyKO och Stimulus i så fall.
○ Nominering av BUP
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■ Står inget i reglementet eller stadgarna i hur man förhåller sig till att
nominerad till BUP hoppar av. Svårt att veta hur man ska förhålla sig
generellt till avhopp inom BUP.
■ Förtydliga i stadgarna.
○ BUP
■ Gyckel har hoppat av, och det finns därför en post vakant i PsyKO
17/18. Inte klart än om denna post kommer ersättas eller om PsyKO
nästa år bara blir nio personer.
Onsdagsfikat 10/17 maj
○ Viktor frågar Elin och Leo om de kan ta något av datumena.
○ Lollo frågar i utskottsgruppen.
Höstens sektionssittning
○ Kakan har försökt få tag i Flamman.
○ Kollar med KK om de har någon tid i höst.
SU-projektplan maj/ Terminsrapport
○ Anton och Eric ansvariga. Vi har ett utkast, testar att skicka in den och se om
de vill ha något mer.
○ Viktor har skrivit en terminsrapport. Lollo läser igenom och sen skickas den in
under maj.
Psykologpub
○ 10 maj i C-salen på KK
○ Klockan 18.00 - Anton och Viktor är där från 17.30 (alla som vill från
styrelsen får såklart vara där tidigare och hjälpa till).
○ Slänga ihop ett quiz - Anton får det uppdraget.
○ Billigare bärtz det är ju på KK.
○ Tema: grön
○ Sofia fixar ett event som kommer upp så snart som möjligt
■ Vi vet att det är direkt efter PS men vi tänker att det är värt att fira
(eller nått sånt).
○ Gör reklam för den på onsdagsfika - Morganne
Sommaravslutning
○ Vad vill göra? Piggelin utomhus - grilla. Vi kan ha det lite löst så länge vad vi
vill göra.
○ Preliminärt efter vårt möte den 30 maj (vecka 22).
Vad händer i maj
○ Psykologpub
○ Vi ska skicka in projektplan för vårt sektionsutvecklande projekt (vilket gör att
vi får pengar och kan ha kul).
○ Terminsrapport för att redovisa för StuFF vad vi gjort den här terminen (också
pengar)
○ Planering inför Nolle-p tillsammans med utskotten.
○ Styrelsen ska ha sommaravslutning för att klappa oss själva på axeln.

● Äskning
○ Från blivande PsyKO för en trumma - 567 kronor. Styrelsen röstar ja.
○ Från PUST för fulsittning - 1700 kronor. Då kassör inte är närvarande vid
dagens möte tas inget beslut. Kassör för lägga ett förslag i gemensam
styrelsegrupp och så tas beslut efter det.
■ Uppdatering (3/5-17): Beslut taget om att PUST erhåller 20 kronor för
varje stimulusmedlem som går på sittningen.
● Roll-up
○ Vi har ingen som det står Stimulus på. Det måste vi fixa. Morganne kollar upp
till nästa möte vad det skulle kosta.

5. Mötets avslutande
Viktor Kaiser avslutade mötet

