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

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

3. Dagens sekreterare
● Cecilia Bredenberg
4. Dagordning
a. Må bra-runda
b. Möte om Nolle-P
○ Vi är 78 personer + 15 psykologisation(alla i psykologisation får inte gå).
Angående fakturering löses de då Miriam kommer tillbaka. Släktträd och
potatissallad ska vi fixa. Styrelsen bjuder på tillbehör Nollan ska ta med något
och grilla. Vid ösregn drar vi direkt till KK.
c. Inför stora programrådet- dagordning finns tillgänglig
○ Agendan finns under ordförandemappen. Lollo gör ett dokument där vi kan
skriva vad vi är intresserade att ta upp på mötet.
d. Måla märkesbacken: “
 Märkesbackesmålning: görs i augusti innan Nolle-P drar
igång. Kårallens driftchef är ansvarig för att bestämma datum (det kan dock vara lite
svårt att få reda på i god tid när det planeras, men tänk helgen 1-2 veckor innan
Nolle-P). Styrelsen fixar färg och material (det finns kvar färg och penslar från 2016,
kolla med Julia!) och gör ett facebookevenemang där hela styrelsen, Freud och
PsyKO bjuds in. Det är viktigt att det kommer ett par stycken från respektive utskott –
och det är bra att bestämma redan på våren när alla i styrelsen ska vara tillbaka inför
hösten så att inte en ensam stackare måste måla Stimulus märke själv. “
e. Namn på Stimulusföreläsning under Nolle-P
○ Morgonkaffe med Stimulus. 31/8 mellan 9-10.
f. Utvärdering

g. Drömmar om hösten
○ Bättre överlämning
1. testamente
2. Fest
○ Sektionsmöte -propositioner
1. Psyko/Freud representations budget
2. Val av Freud/Psyko
3. Budget
○ Mera aktiva och synas med
○ Logotyp diskussion (grafiskt generellt)
○ Su-projekt
○ Höstsittning
○ Miljömål
○ Miljöombud
○ Kampanjer
○ Onsdagsfika presentation
○ Psykologpub -variera
○ Mera sektikt
○ Göra Stimulussången tillgänglig
○ alumni intervju
5. Mötets avslutande
Viktor Kaiser avslutade mötet

