Stimulus styrelsemöte
Psykologprogrammet Linköping 20170509

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

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

3. Dagens sekreterare
● Eric Jonsson
4. Dagordning
a. Må bra-runda
b. Lägga upp arbetet fram till sommaren
● SU-projekt och terminsrapport. Vet inte ifall den är godkänd än, skickad
vidare till någon som ska godkänna?
● Lollo och Kaiser bestämmer tid för rapport
c. SU-projekt
d. Miljö
● Diplomerade nästa vecka. Miljöhandling godkänd, Cecilia ska träffa någon.
● Kläd-och bokbytardag, de vill göra det igen, tyckte samarbetet var bra. Vi går
vidare med livet ochs er vad som händer...
e. Psykologpub
● 10/5 på KK
● Påminn på Facebook och Instagram!
● Lollo, Anton och Kaiser möter Kakan 17.30 för att ställa iordning bord.
● Styrelsetröja
● Sista tid, 21. Då börjar vi plocka iordning och flyttar ut från c-salen
● Musikquizet är “så jävla klart” enligt Anton
● Quizet börjar 19.00
f. Onsdagsfika

g.
h.

i.

j.

k.
l.

m.

● BUP imorn. Nyckelansvarig är Cecilia. Påminner även om psykologpub,
Anton har gjort quiz, samt billig öl
● Halva styrelsen tar 17/5 (Eric, Lollo, Kaiser, Anton) och övriga veckan efter.
Storbak nästa vecka, kl 17.
Nytt datum avslutning
● 29/5, 17.30. Eventuellt hos Fia?
Roll-up
● Eric har inte kollat upp det, ska fixa en äskning från StuFF.
● Morganne har kollat priser och fixat rabattkod, gäller till slutet av månaden
Preliminärboka sal för sektionssittning
● Kakan har mailat med Miriam. Finns en sal ledig den 28/10 på KK. Vi bokar,
med reservation för att kunna avboka ifall vi får någon annanstans.
Försäljning?
○ Väskor
○ Märken
○ Sälja nästa onsdagsfika, den 17/5. Eric och Lollo kollar väskor på tisdag 16/5,
märken finns i onsdagsfikat.
Marknadsföring av SOF (inkommet mail)
○ Fia har fått mail. Skickar vidare till någon annan
Mail PULS
○ Morganne fick mail. Undrade om gästföreläsning, och vem hon pratat med om
gästföreläsning. Ingen i styrelsen känner igen det.
Nolle-p
○ Under nolle-p ska vi ha nolleföreläsning, samt utskottsdag. Föreläsningen
handlar om vilka vi är, vad vi gör etc. Oklart vilket datum det är.
○ Kaiser ska maila någon kursansvarig i juni.
○ Fika fixas till det
○ Kan vara bra att tänka på redan innan sommarlovet, mötet 22/5
○ KK är bokat till utskottdagen, 28/5. Kostar 20 kr/person. Vi grillar i TF och
har en gyckeltävling. Vi fixar potatissallad och nollan får ta med och grilla.
○ Vi delar upp nollan i olika grupper, alla utskottsmedlemmar hoppar in i de
olika grupperna och skriver gyckel om de olika utskotten.
○ Eventuellt quiz på KK
○ Faddrar inte med på KK, men de får vara med i TF. Styrelsen betalar bara för
utskott, de andra är välkomna men då kostar det 20 kr. Max 80 pers dock i
c-salen, iaf på sittningar. Vi återkommer exakt

5. Mötets avslutande
Viktor Kaiser avslutade mötet

