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1. Mötets öppnande
Viktor Kaiser öppnade mötet
2. Närvarande
● Viktor Kaiser, Eric Jonsson, Cecilia Bredenberg, Morganne Wong, Anton Bergh,
Lollo Mellerby, Sofia Engvall
3. Dagens sekreterare
● Anton Bergh
4. Dagordning
a. Må som du vill-runda
b. Nolle-P
i.
Bra jobbat styrelsen!
ii.
Sektionsdagen och pubkvällen gick väldigt bra!
iii.
Även ett lyckat första onsdagsfika!
iv.
Föreläsningen gick också väldigt bra, synd att det inte var bättre uppslutning.
Till nästa år tänka mer på att lägga föreläsningen vid en trevligare tidpunkt, så
att fler nollan dyker upp!
c. Onsdagsfikat
i.
Nyckeln
1. Tilldela ansvar för onsdagsfika-nyckel för varje vecka under hösten.
ii.
22:a  november tom
1. Vi mejlar StuFF om detta.
d. Sektionssittning
i.
Sofia har mejlat MedSex gällande tema på Sjukhusfesten. Vi får svar på
onsdag då de har sitt tema-släpp. Förslag att styrelsen på onsdag spånar fram
ett tema i chatten som binder an till temat på husfesten.
1. Färgtema, Jakttema (!), Flower-power, GoT, Harry Potter, Premier
League, Neontema (Partykungen), Full Moon Party, Bokstavstema,
Toga, Utgå från en film, Barnkalas, Pyjamasparty, Hawaii, Svenska

Högtider, Midsommar, Kräftskiva, Påsk, Grävtema, Snickare,
Verktygstema, Sandlåda, Fritidstema, Dagistema, Spatema,
Picknicktema, Ursäkta jag kom fel, Ful-tröja-fest, Såhär kommer du
aldrig se mig igen, Wildkids-tema, Påskägg, Årtal, James Bond 007,
Justin Bieber, Disney, Hyllningsfest till någon, Mellanstadie-disco,
Backup-plan, Stanford-prison, Fångarna på fortet, SÅ ska det låta,
Allsång på KK, Peter Harrisson, Astrid Lindgren, Sagor, Karaoke,
FRIENDS, Afterski, WAKAWAKA
2. Väntar tills på onsdag innan vi spikar ett tema
3. Förslag på önskade gyckel
a. Oralspex kunde inte
b. Pils ska ta upp det på sitt möte
c. Bi6 ska prata om det, de har familjedag dagen efter så kanske
tvek.
d. Reflex har inte svarat.
e. Sskål har inte svarat.
4. Kanske boka in en tid att göra roliga grejer till sittningen, ex,
Lambohjul, Påsen (?),

e. Övrigt
- Psykologpub
- Vi flyttar till den 13/9, kl 18. Preliminärt 90-tal som tema, Anton gör ett
musikquiz.
- Boka nya möten
- Längre möte för att planera hösten. 12/9, 15.30-18.00, hos Anton. Bokar in
framtida möten på detta möte. Tänk gärna till vad vi vill göra under hösten.
- I slutet av varje månad går vi igenom vad vi gör nästa månad. I september gör vi;
Sektionssittning, planeringsmöte inför hösten, veckovisa möten, psykologpub
5. Mötets avslutande
Viktor Kaiser avslutade mötet

