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Plats
P017, Hus P, Paradisgatan 5 P, Lund

Sammanttädesdatum
2078-70-37 1 (4)

Närvarande:
Beslutande ledamöter

Erik Lundin
Pär Bengtsson

Johanna Malmström

Jakob Nilsson

Julia Denkiewicz
Axel van der Have
Cecilia af Klint Gustafsson

Övdga
Erik Lundin

Johanna Malmström

Jakob Nilsson

^tt

Tid
Klockan 1.6:45-1.9:30

Ordförand¿
Vice ordfö:ande
Sekreterate

Ekonomiansvarþ
Pr- och inf¡rmationsansvarig
Ordförande trivselutskottet
Ordförande nätverksutskottet

Studentrep resentant ledningsgruppen
Representant Psykologförbundets Studentförening i Lund
Representant Psykologförbundets Studentförening i Lund

ñ Arende:

L. Fotografering
Fotografering genomförs

2. Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 17.17.

3. Utseende av iusteringspercon
Styrelsen beslutar

att utse Axel van det Have till justeringsperson jämte ordförande Edk Lundin.

4. Mötets beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt.

5. Adiungedngar
Inga nàrvannde behöver adjungeras.

6. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs med ändringatn att punkt l6 Angående intheckning och uîcheckning flyttas upp till
innan punkt 14 Verk¡anhetElan HTl I och punkt 1 1 Ekonomi flyttas till eftet punkt 1 2 Røpponerfrån

øts k o lten. Därefter beslutar styrelsen

godkänna dagordningen med gjotda ändringar.

7. Genomgång av föregående protokoll



Styrelsen beslutar

^tt
protokollet 201,8:7 föts till handlingarna.

8. Ordförande informerar
Erik fick ett mail från ordförande för PS19 där hon påpekade att informationen i styrelsens senaste

nyhetsbrev gällande PS19 inte stämde. I ftamtiden, om vi informerar om PS19, bör vi konftollera med

PS19 innan publicering. Vi bör också i nästa nyhetsbrev skriva att det blev fel i det fötegående nyhetsbrev

ang den infon. Stytelsen beslutar att nyhetsbreven framöver läses igenom av någon från styrelsen innan det

publicetas.

,A.ngående valberedning planerar Erik att hitta kandidtaer inför nästa styrelsemöte.

9. Psykologförbundets Studentförening i Lund informetar
Johanna betättar att ordförande och vice ordförande föt föreningen varit i Stockholm på

studetanderådsmöte dät lokalföreningen fått rnspiration från de andta lokalföreningarna i Sverþ och

information om organisationen. Fokus framövs ligger på att gå ut i klasser och informera om förbundet

samt ha en medlemslunch där studenter på programmet kan ställa sina frågor och bli medlemmat. Senare

fokus för terminen och för I/TI9 ät att ordna efl resa till psykologkongressen i Danmatk i våt som

anordnas av EFPSA samt informeta studenter på programmet om EtrPSÂ och Psykologförbundets

studentförening i Lund.

10. Studentrepresentant i ledningsgruppen informerar
Erik berättat att ledningsgfl.rppen hade möte i onsdags förta veckan. Kursutvärdetngarna från kutserna 1,

2,4 samt några kurser från högre terminer diskuterades. Ftågot som har ,kan nan göraþr att jå en jcimnare

arbettþrdeningn öuer kur¡erfla och hur kan ruan þ $adenterna att suara þå ,karcatatirderingarna i ¡törre ut$räckning

togs upp. Ledningsgruppen kom inte fram till någon lösning. Styrelsen diskuterar eventuella lösningar. Flet
och kortare uwärderingar i delkurserna sà aft eleverna kommer ihåg vad de har gjort, göra utvärder:ngarna

i gropp f& atthjälpavar.andr.a att komma ihåg och göra det lite roligare ät nâgra exempel. Cecilia föreslår

att vi kan lägga upp en fräga på LPs Facebook-sida om hur eleverna tror att vi kan lösa problemet med 1åg

svarsfrekvens. Julia 
^r,sva;rør 

f& att lägga upp denna fråga.

11. Rapporter från utskotten
11.1 Trivselutskottet

Axel berättar att utskottet har wä aktiviteter på gång, En utflykt till Sþlle på söndag och en kommande
julsittrring. Axel berättar också att anknytningen fu pã gäng och att kontrakt är skdvet med de nya

ordförandena. ,A.xel undrar övet vilken budget dehar att förhåila sig till. EkonomiansvatigJakob
informerar att stytelsen har budgetetat 3000 kronor till anknytningen. Om faddrarna önskat f:u.a nâ,got

bestående, som en outfit eller en högtalare, så får de komma med ett förslag till styrelsen så kan styrelsen
avlägga pengar till det. Axel väntat också på de nya faddrarnas planering samt föreslfu att styrelsen redan
nu kan börja planera inför kommande aktivitet med de nya ettorna i vår. Stgelsen föreslår att vi kommer
på förslag till nästa styrelsemöte.

11.2 Näwerksutskottet
Cecilia berättar att utskottet harvaritrelativt inaktivt bland annat på grund av lågt deltagande och
bdstande tid, Det som är på gång nu är ett debattsamtal med tema "livslinje", bjuda in psykologer som
jobbar med spädbatn till psykologer som jobbar med äldre. Det planeras också inför ett kommande
studiebesök, oklart var ännu.

11.3 Utbildningsutskottet



Erik funderar pâ" att anordna en "föteläsning" där det visas en film eller sede tillsammans med en psykolog
som bryter in och förklarar olika fenomen som kommer upp. Serien In treâtment är ett förslag. Jens
Knutsson är ett förslag till psykolog. Popcorn diskuteras.

Jakob Nilsson an¡later till nöter 17:42

L2. Ekonomi
Jakob har inget nytt att informera om mer än att styrelsen bör specificera budgeten då vi har ßräinaktiva
utskott samt att vi inte bör ha ett överskott i budgeten.

13. Pr- och informationsansvarig informerar
Julia hat inget nytt att informera om mer än att styrelsemedlemmarna gärna får skicka in en ptesentation
tillJulia som kan läggar upp tillsammans med bilderna i kampanjen "Möt styrelsen" som kommer
publicerar på LPs Instagram. En kan exempelvis skriva termin, post i styrelsen, alternativt livstips eller
något annat kul.

14. Angående incheckning och utcheckning
Erik förklarar varför han hm tagit bort mårundan från dagordningen. Styrelsen diskuterar kring
vad som är ett bättre sätt att kunna vädra saker man vill dela med styrelsen. Ett förslag om att
tydliggöta att klimatet i styrelsen ska vara ett sådant som möjliggör för att medlemmarna i
styrelsen kan ta upp saker som annars hade uppkommit i en formell mårunda. Styrelsen utfür en
röstning via handuppräckning kdng om vi ska ta tillbaka den formella mårundan till
dagordningen eller att istället ha ett tillåtande klimat. Efter röstningen beslutar styrelsen

att inte återinföta en formell mårunda.

15. Verksamhetsplan HT18
Verksamhetsplanen från HT17-VT18 gås igenom och verkar som grund för verksamhetsplanen HT18,
med vissa ändringar.

Under Punkt /. Sîrirka U)-idenriîeren föreslfu Erik attlàgga rill. Verkaþr attf//a uakanta þo$er inon s!rc|rcn.

Under punkt y'. Forl¡älta lJna! þ,å sociala plaffirrnar föteslås en ändring av delmålet Uppräna efi ru,ånaTligt

nlherrbreu son kan delas på Facebook ¡ant i entrén rill P-haset dch inþnnøtion onfrantida euenenangfinns tslTFortsätta

ge at elt rzånatligt nlheftbreu ned inforrualion on l-P och de¡¡ aktiuiteter samt strykâ delmålet Se öuer

ko rn n ani katio n g o li g n.

Under punkt 4. Verka for en firbättrad arbeßni/ö föreslås att àrrdrø delmålet Upprritta städratinerfiir S kinnerc,

och genomþra eø grvwläd.ning innan det lànna¡ äaer till aø¡uarig tenninsgrupp t:.Jl. att Uppratthålla dessa städrutiner.

Erik skdver füop ett förslag till verksamhetsplan för HT18-VT19 och skickar ut det innan nästa

styrelsemöte så att det kan röstas igenom på nästa styrelsemöte. Styrelsen uppmanas attlàsa þnom denna

innan nästa möte.

Cecilia làmnar rnötet l8:24

16. Gruppkontrakt
- Mårundan.

Erik tittar på ett nytt fötslag till ett nytt konceptet av en infotmell mårunda och skickat ut ett förslag som

sedan tas upp på nästa styrelsemöte.



- Kommunikat.i.on.
Erik föreslå¡ att stryka delen om att kallelsen till styrelsemöten skickas ut via mail.

Edk sammanställer det nya gruppkontraktet och uppmanâr styrelsemedlemmarna att se övet.den

reviderade versionen inför nästa styrelsemöte så att vi där kan röstas igenom det nya gruppkontraktet'

17. Övriga ärenden
- Hut ska vi reþtera fler studenter till styrelsen?

Förslag om att gå ut i terminer inför nästa stormöte och göra reklam för utskotten samt att prata med

enskilda studenter.

- Kick-off
Styrelsen diskuterar kring datum och kommet fram till att den 8/12 lunkar f& alfa näwatande

styrelsemedlernmâr. Denna kick-off planer^sva;r^ hos otdförande Erik där middag serveias.

18. Datum och fïkaansvar för nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte planeras till den 21, /11 þJ 17.00 med akademisk kvart. Prir fu ftkaansvattg för nästa

styrelsemöte.

19. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19:14.
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Erik Lundin
Ordförande


