
Stimulus styrelsemöte
Psykologprogrammet Linköping 20170820

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

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

3. Dagens sekreterare
● Lollo Mellerby och Sofia Engvall
4. Dagordning
1. Må bra-runda
2. Sektionsdagen 28/8
1. Släktträd
2. Potatissallad
3. Tidsplan
a. 16.30 Stimulus anländer till TF och tänder grillarna och ser till att allt
är igång.
b. 17.00 Nollan anländer till TF
c. Styrelsen hälsan Nollan välkomna
i.
Berättar vilka vi i styrelsen är
ii. Presentera familjeträdet
iii.
Alla utskott får presentera sig själva SUPERSNABBT
d. 17.30 Nollan får sätta sig i sina nollegrupper och får då i uppgift att
skriva ett gyckel till en låt som Johan bestämmer. Gycklet ska handla
om utskotten. Utskotten sprider ut sig bland de olika nollegrupperna.
i.
“Fritid” - grillning och skriva gyckel
e. 19.00 Nollan får presentera sina gyckel
f. 19.30 Vi går i gemensam trupp mot KK
g. 20.00 Det drar igång på KK
i.
Sjung Stimulus nationalsång

Quizet kommer igång när alla är på plats med något att dricka i
handen
iii.
PRAKTISKT: En personal kommer stå utanför C-salen och
stämpla alla som går in. Stimulus debiteras 20 kronor för alla
som går in. Max 90 personer i salen.
4. Vilka gör vad innan och under dagen? (tänder grill, lotsar nollan till KK,
städar undan i TF)
a. Handla och fixa potatissallad (“vanlig” / vegan och laktosfri) - Lollo,
Eric & Morganne på söndag innan 14!
i.
Tallrikar och bestick - svanenmärkt om det finns!!!
ii. Svarta sopsäckar - Anton fixar
iii.
Kol, tändvätska och tändstickor
iv.
Vattendunk till att släcka grillar med - Anton fixar
b. Göra och fixa släktträd - Samma som ovan (cirka)
i.
Flyttlådor
ii. A4-papper
iii.
Pennor
iv.
Tejp
c. Städa i TF efter att nollan har gått - Lollo och Fia
d. Rigga KK - Viktor och Anton
e. Lotsa Nollan till KK - Cecilia, Kakan och Eric
f. Hålla i quiz - Anton ansvarar
g. Ställa undan bord och fixa på KK - Anton, Eric, Lollo, Viktor
5. Säga till faddrar:
a. Tidsplan för dagen
b. Att de ska presentera sig snabbt i TF, var förberedda på det
c. Upplägg på gyckelaktivitet: Alla sprider ut sig och hjälper nollan att
skriva gyckel
d. ÄR MAN INTE UTSKOTTSMEDLEM FÅR MAN INTE KOMMA
IN I C-SALEN
6. Antal:
a. Styrelsen: 7 pers
b. Freud:8
c. PsyKO: 8
d. PUST: 6
e. UB: 0 (Anton)
f. Psykologisation: 3
g. Nollan: 54
h. Totalt: 86 personer
3. Morgonkaffe med Stimulus 31/8
1. Börjar klockan 8.15 i sal G36
2. Vi bjuder på kaffe och mackor
ii.

4.

5.

6.
7.

a. Vi frågar Ellen - Eric fixar
b. Om inte det passar så handlar och fixar vi
3. Lollo och Viktor fixar en pp
4. Lägg upp bilder i Driven om ni har
Sektionssittning
a. Fia ska göra ett event
i.
22a september
ii. “Save the date”
b. Fixa poster att skriva ut och sätta upp
c. Vilka får gå?
i.
Faddrar - max 40
ii. Styrelsen - 8
iii.
Sittande Freud - 8
iv.
Sittande PsyKO - 8
v. UB - 8
vi.
PUST - 6
vii. Psykologisation i mån av plats (verkar som det kommer finnas)
d. Vi diskuterar tema för sittningen nästa styrelsemöte
Anslagstavlan
a. Dags att göra presentationer till anslagstavlan med kontaktuppgifter till
Styrelsen - Fia fixar
b. Presentation av Styrelsen på sociala medier
Roll-up
Övrigt
a. Boka in möten
i.
Nästa möte måndag den 28e augusti klockan 12.15.
b. Ta nya bilder som är lite somrigare
c. Psykologpub
i.
Eventuellt den 13e, Kakan mailar KK och kollar
ii. Tema?
iii.
Quiz
d. Nästa möte - vad gör styrelsen i september….

5. Mötets avslutande
Viktor Kaiser avslutade mötet

