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1. Mötets öppnande
Viktor Kaiser öppnade mötet
2. Närvarande
● Viktor Kaiser, Cecilia Bredenberg, Morganne Wong, Lollo Mellerby, Sofia Engvall,
Anton Bergh, Mollie Holmström
3. Dagens sekreterare
● Anton Bergh
4. Dagordning
a. Må som du vill-runda
b. PsyKO på besök
i.
Hur kändes nolle-p för er? Tillräcklig involvering?
1. Det är najs.
2. Premissen för aktivitetsrundan var lite oklar. Krogvet och Kogvet har
ett annat tänk gällande t.ex. alkohol än vad Psyko och Freud har
tillsammans, vilket blir lite konstigt när man samarbetar.
3. Krogvet fick fixa allt inför rundan för att Psyko hade annat vett &
etikett-dagen, kändes lite konstigt att de fick ordna allt.
4. Kul att samarbetet fungerade bra mellan Freud och Psyko, men det kan
alltid förbättras. Till exempel vad som förvänta av bägge parter, börja
tidigare med att planera vad Psyko ska göra.
ii.
Hur går det inför CK?
1. Det går superbra!
iii.
Snart dags att välja in nya, några tankar inför det?
1. Intervjuerna börjar i December. Freud och Psyko är lite oroliga över
antalet sökande.
2. Göra det tydligt att vem som helst får söka till Freud och Psyko.
3. Boka in ett möte där Styrelsen och Psyko/Freud sätter sig ned och
pratar om nya invalet. Lollo tar på sig att fixa ett möte, förslagsvis i
början av November.

c.

d.

e.

f.
g.

h.

4. Anordna en Pysko/Freud-pub där man kan ställa frågor till utskotten.
iv.
Några datum som vi inte ska ta till nästa års sektionssittning?
1. Fia löser datum för psykosittning.
2. Flashback, inget annat är på tapeten.
Utskottsmöte nästa vecka
i.
Idéer
1. Cecilia säger några ord.
2. Nolle-p nästa år kanske ska involvera fler utskott.
3. Hållbart utskottsarbete, vad kan vi göra så att utskotten ska hålla hela
året?
4. Samarbete, önskan vid förra mötet att bli mer samspelta.
5. Konkretisera vad samarbete innebär och vad man kan göra. Bygga
diskussionen på vad som sades vid förra mötet så att vi inte upprepar
oss.
6. Testamente. Diskutera vad som ska finnas med.
ii.
Inköp av fika
1. Mackor, ost och smör, mjölk, kakor.
2. Cykla till Citygross den eftermiddagen. Lollo löser det tillsammans
med en annan glad styrelsemedlem.
Möte för utskottssittning
i.
Februari- 16 och 17. KK
ii.
Mars- 9 och 10- Flamman
Info från SEKT-möte
i.
Skriva på namnlista mot att engagemangspoäng tas bort, påverkar inte oss
särskilt mycket men påverkar många andra program
ii.
Musikhjälpen i December, vill vi göra något?
Fylla i frågor till valberedningen i separat dokument
i.
Anton, Cecilia och Eric får gärna fylla i direkt!
Info från AMOG
i.
Cykelställ med två våningar. Förslag från stimulus är gruset utanför Pizzeria
Gabriel.
ii.
Svårt att göra något åt temperaturen. Mejla AMO om det är kallt.
iii.
Vallaskogen och Rydsskogen för trygghetsvandringen.
Övrigt
i.
Fråga från StuFF att dela evenemang om att söka deras utskott
ii.
Boka nya styrelsemöten
iii.
Val av UB-klassrepresentanter
1. Standardisera invalet av UB.

5. Mötets avslutande
Viktor Kaiser avslutade mötet

