
Stimulus styrelsemöte
Psykologprogrammet Linköping 20171030

1. Mötets öppnande
Viktor Kaiser öppnade mötet
2. Närvarande
● Viktor Kaiser, Cecilia Bredenberg, Morganne Wong, Lollo Mellerby, Sofia Engvall,
Anton Bergh, Eric Jonsson
3. Dagens sekreterare
● Eric Jonsson
4. Dagordning
a. Må som du vill-runda
b. Besök från Olle och Simon
i.
Diskussion av Olles och Simons motion angående PsyKOs och Freuds
representationsbudget som lyder som sådan:
ii.
Styrelsen vill att PsyKO och Freud ska få samma summa i
representationsbudget och att denna summa ska avgöras av Styrelsens kassör
varje år utifrån sektionens budget.
iii.
I och med att övriga utskott inom sektionen inte har samma slags aktivitet och
ansvar gentemot sektionen tycker Styrelsen inte att de har rätt till samma
summa som Freud och PsyKO.
iv.
Sammanfattning: PsyKO och Freud tilldelas samma summa. Varför PsyKO
och Freud får samma summa bör motiveras, så även varför övriga utskott inte
får samma summa. Vi gäller att inte sätta specifik summa då den ska sättas
varje år av kassören i Styrelsen. Lägga till att övriga utskott får äska efter
behov. Ta bort under PsyKO och Freud, förslagsvis lägg till 3.8 Representationsklädsel.
v.
Styrelsen skickar protokoll till Simon och Olle som återkommer med motion.
c. Inför sektionsmötet
i.
Utkast Stadgar/Reglemente

d.

e.

f.
1.
2.

1. Vi godkänner Lollos och Sofias motion och lägger in den i eventet två
veckor innan sektionsmötet.
2. Anton och Cecilia gör sina motioner till nästa vecka.
ii.
Tillägg till Verksamhetsplan
1. Cecilia fixar
iii.
Event
1. Dagordning ska bifogas
2. Propositioner från oss ska vara separat
3. Tid, dag och plats
4. Information om medlemskap och rösträtt (du måste vara medlem i
stimulus för att få rösta)
5. Info om hur man skickar in en motion och senast när
6. Pizza och fika erbjuds till våra stimulus-medlemmar
7. 10% av Stimulus medlemmar måste vara med för att vi ska få rösta
Ekonomiska spörsmål och Budget
i.
Att äta på sektionsmöte. 14 pizzor blir 560 kronor. Fika för 150 kronor.
ii.
Förslag från Eric:
1. Öka ersättningen på onsdagsfikat till 175 kronor
2. Beställa fler väskor
3. Höja till 1000 kronor i skifteskostnader för PsyKO, Freud och
Styrelsen
4. Istället för att alla ska äska, öka utskottens budget på det de brukar
äska för.
5. Budgetera för present till “Årets lärare”
6. Sektionsaktiviteter - ska man dela upp det i att budgetera en viss del
för “Miljöaktiviteter” och “Övriga sektionsaktiviteter”?
Äskning PsyKO/Freud
i.
Gemensamt 500 kronor till fika för infotillfället gällande invalet till PsyKO
och Freud. Vi säger ja till 350 kronor då vi anser att 500 kronor är mycket för
fika till cirka 30-45 personer och vi inte har så mycket pengar kvar i budgeten.
Övrigt
Boka nya tider
a. 6/11: 15.15-17.00 och 13/11: 15.15-17.00
Glöm ej deadline fredag 3/11 för första texterna till SU-projektet.

5. Mötets avslutande
Viktor Kaiser avslutade mötet

