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1. Mötets öppnande
Viktor Kaiser öppnade mötet
2. Närvarande
● Viktor Kaiser, Eric Jonsson, Cecilia Bredenberg, Morganne Wong, Lollo Mellerby,
Sofia Engvall, Anton Bergh.
3. Dagens sekreterare
● Sofia Engvall
4. Dagordning
a. Må som du vill-runda
b. Psykologpub
i.
Vi fixar quiz imorgon när vi bakar bullar inför onsdagsfika.
ii.
Ansvar för kvällen: Sofia, Anton och Morganne.
iii.
Styrelsen har på sig sina Stimuluströjor.
iv.
Promota att söka styrelsen.
v.
Start och sluttid: 18-21.30.
c. Onsdagsfika
i.
Samling 16.00 hos Sofia
ii.
Vi bakar vanliga bullar och allergibollar.
1. Mjöl
2. Havregryn (glutenfria)
3. Margarin
4. Jäst
5. Kanel
6. Mjölk (även till kaffet på onsdag)
iii.
Kolla upp vad vi har hemma och skriv till den som handlar. Viktor och Eric
handlar.
iv.
http://mittkok.expressen.se/recept/kanelbullar/ - recept till kanelbullar
d. Värva nya styrelsen

i.
Fortsätt nominera.
ii.
Prata med de vi stöter på om hur bra det är att vara med i styrelsen.
iii.
Använd psykologpuben som ett bra tillfälle.
e. Äskning PUST & PsyKO
i.
PsyKO: 380 kronor för boomboxen (förlängningssladd och batterier).
Äskningen godkännes förutsatt att boomboxen används till kampanjande och
andra evenemang som utskotten håller i (inte för privat användning).
ii.
PUST: 1540 kronor till olika evenemang framöver (pengar som de tidigare fått
för sittning men som då inte behövdes). Äskningen godkännes förutsatt att
PUST redovisar en grovplanering för vad pengarna ska gå till.
f. SU-projekt
i.
Ansvariga Eric och Anton förväntas ha ett möte snart kring hur projektet ska
struktureras upp.
ii.
Eric och Anton strukturerar upp olika punkter som behöver göras och
delegerar ut uppgifter.
iii.
SU-projekt som en stående punkt kommande möten för att checka av hur det
går för oss.
g. Övrigt
i.
Nyinkommen äskning - Valberedningen
1. Äskar 250 kronor att baka fika för till kommande intervjuer. Styrelsen
godkänner äskningen.
ii.
Vegansk baktävling hålls någon gång vecka 49.
5. Mötets avslutande
Viktor Kaiser avslutade mötet

