Stimulus styrelsemöte
Psykologprogrammet Linköping 20170522

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
● Anton Bergh
4. Dagordning
a. Må bra-runda
b. Info från lilla programrådet
○ Programrum på lisam där det kommer komma info om tröskelkurser och
jobberbjudanden. Som ett sätt att få ut info till studenterna.
○ Nytt utvärderingstillfälle lanseras i höst. Kursen kommer utvärderas på första
basgruppen på följande kurs.
○ Stora programråd 12e juni, alla från styrelsen som vill komma får komma.
Styrelsen funktion på programrådet är att fungera som bollplank och föra
studenternas talan kring olika frågor. Saker som kommer beröras:
- Ulrika kanske pratar om testning.
- Maria pratar om psykologmottagning.
- Framtid
○ Temadag gällande transpersoner den 29e september.
○ Gav återkoppling gällande info kring psykologprogrammet på liu.se. Styrelsen
kan här hjälpa med att exempelvis mejla ut frågor till studenter gällande
programmet som sedan läggs upp på sidan.
c. Avslutning
○ Styrelsen har bokat in avslutningshäng den 29/5 från 17.30. Förslag på att
grilla. Göra något enkelt och umgås.
d. Onsdagsfika-listan inför hösten

○ Lollo har fixat schema för hösten. Första veckan är det inget onsdagsfika pga
N0lle-p. Styrelsen tar första onsdagsfikat den 30e augusti.
○ Sofia fixar ett kontrakt gällande vad som förväntas av de som har onsdagsfika.
○ Lollo bakar till nästa onsdagsfika. Morganne, Cecilia, Sofia och Karin
ansvarar.
e. Försäljning av väskor
○ Fia gör ett inlägg där hon skriver att vi tar beställningar och betalningar på
onsdagsfikat och tar med väskorna till onsdagsfikat veckan efter.
○ Lollo tar med sin väska som vi kan visa upp.
○ Vi bör också göra en inventarie över väskorna inför N0lle-P.
f. UB
○ Populärvetenskapliga veckan
- 18 oktober, gymnasieelver som kommer på besök. Mässa i C-huset, vi
gör något kul!
○ Studentundersökning 2017 återkoppling
- Många rekommenderar liu, många rapporterar negativ stress och
tillgång till fler tysta platser. 49% på filfak vill ha mer schemalagd tid.
g. Roll-up
○ Ecke snickrar på en äskning.
○ Cecilia löser en design, lägger upp på drive och skickar till Ecke som löser
beställning.
h. Sektionssittning
○ Vi fick inte Flamman! :(
○ Vi vill ha sittning någon dag då det händer något så vi får ett roligt eftersläpp,
förslagsvis 14e oktober. C-salen är preliminärbokad, nattklubben är ledig men
rymmer inte så många deltagare.
○ Fråga KK om den 22a september, fråga om 4e november (vi vet dock inte vad
impuls är).
i. Föreläsning Studenthälsan
○ Morganne tänkte boka in en föreläsning från studenthälsan i höst, kanske om
stress? Styrelsen tänker att det låter vettigt. Datum? Lunchföreläsning är kul!
Föreläsningen bör inte läggas i samband med psykologpuben, vill inte klumpa
ihop evenemangen.
j. Psykologpub
○ Ska vi boka in första onsdagen varje månad? Styrelsen tycker det är skoj för
då blir det på kanelbullens dag.
k. Sektionsdagen
○ Det sker ingen biljettförsäljning. Styrelsen måste kontrollera hur många som
kommer gå. Med alla utskott och nollan beräknat så kommer 76 personer
delta, salen tar 80 pers. Faddrar är inte inräknade i detta, de får gärna komma
till KK men får inte vistas med oss i C-salen.

○ Styrelsen skriver ut biljetter till utskott och faddrar. Nollans nolletröja funkar
som biljett för dem.
l. Övrigt
○ Stimulusföreläsning 31/8 kl 9-10, mejla Anett och säga tid och plats. Hemläxa
på vad vi ska kalla föreläsningen.
○ Fråga StuFF när vi ska måla märkesbacken.
○ Lollos undringar
- Familjeträd- Där vi förklarar hur allt ser ut.
- Vi går upp och presenterar oss och utskotten.
- Nollan delas upp i grupper och får representanter från utskotten, varje
grupp får ett utskott att skriva gyckel om. Förslagsvis bestäms en låt i
förväg som är relativt enkel att skriva gyckel om.
- Quiz på KK om det de lärt sig i TF och tillfälle att bli stuff-medlem.
- Göra potatissallad, tallrikar, kol, servetter, familjeträd
- Möte den 20e augusti, då fixar vi biljetter. Delar ut ansvar till andra
som sagt att de ska vara med.
- Lollo säger åt utskotten att samla ihop en definitiv närvaro så att vi vet
på nästa möte kring detta.

5. Mötets avslutande
Viktor Kaiser avslutade mötet

