
àH3
Lundapsykologernas stormöte
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Plats
8d729, Eden, Paradisgatan 5, Lund

Sammanträdesdatum
2019-02-07 1 (4)

Tid
Klockan 17:15-18:15

Närvatande:
Närvaro enligt bilaga 7 Näraarolista 2019-02-07

ñ Arende:

-

Ordförande för Lundapsykologerna Edk Lundin hälsar alla välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande
Mötet förklara¡ öppnat \<lockan "17:17

2. Beslut om mötets behöriga utlysande
Mötet har utlysts fvå veckor innan utsatt tid, såvdl via e-post som på sociala medier. Kandidatur till vakanta
poster har utlysts i samband med detta. Mötet beslutas därför ha utlysts enlig stadgarna. Mötet hålls en
termin för sent.

3. Adiungeringar
Ingen på mötet behöver adjungeras.

4. Yal av mötesfunktionärer
4.7 Yal av mötesordförande
Erik Lundin utses till mötesordförande.

4.2 Yal av mötessekreterare
) ohanna Malmström utses till mötessekreterare.

4.3 Yal av j usteringspers oner tillika rö sträknare
Linnéa Eng och Cecilia af Klint Gustafsson utses till justeringspersoner tillika rösttäknare.

Erika Sigørdsnn konruer kl 17:20

5. Fastställande av dagordning och röstlängd
Mötet faststdller den föreslagna dagordningen med följande justeringar: punkt 11 "Eventuella
propositioner" och punkt 12 "Eventuella motioner" tas bort. Punkt 1 "Mötets öppnande", punkt 3

"Adjungeringar", punkt 11 "Beslut om styrelsens rätt att tillsätta vakanta poster mellan stormötena" samt

punkt 15 "Mötets avslutande" läggs till. Andringarna sker med efterföljande justeringar av
punktnumreringar.

En närvarolista skickas runt som även fungerar som röstlängd. Rcistlängden faststálls till 14 röstberättigade
pefsonef,

6. Styrelsens och utskottens verksamhetsberättelser
6.l Verksamhet
Vice ordförande Pär Bengtsson berättat om styrelsens övergripande arbete som innefattade att ett
gruppkontrakt och en verksamhetsplan togs fram, att styrelsen har ökat sitt ekonomiska bidrag
till Anknytningen samt haft en egen aktivitet med T1, styrelsen påbörjade en utedning angående

potentiella inköp samt påbörjade ett arbete inför Siegvaldbalen 2019.



Pär fortsätterberätta att utbildningsutskottet varit vilande då posten som ordförande för
utskottet varit vakantsatt.

Ttivselutskottet har haft sex stycken lunchmöten under HT18 och har hållt i wå sittningar, en

iulsittning och en finsittning. Trivsel har också anordnat en vandringsutflykt till Skylle
naturområde samt skapat ramar för Anknytningen. Trivsel hade också en grillkváll för hela

programmet och har jobbat förberedande inföt en kommande fìnsittning,

Pär berättar avslutningsvis âtt jämlikhetsutskottet också hat varit vilande på grund av en

vakantsatt ordfötandepost.

Cecilia af KLint Gustafsson berättar om nätverksutskottets verksamhet. Näwerk har haft ânta

stycken lunchmöten och hållt i aktiviteter som studiebesök på BUP första linjen, julquiz, en

föreläsning om att göra sin PTP och att jobba inom habiliteringen, samarbetet med POP @sykisk
Ohdlsa-Projektet) och haft en föreläsning om missbruk med Mats Fridell samt sett till så att de

studenter som åkte till PS18 i Götebog fick möjlighet till reseersättning. Nätverksutskottet har

också haft kontakt med andra program om eventuella samarbeten. Cecilia berättar också om vad

utskottet har pâ gång för nästkommande termin.

6.2 Ekonomi
EkonomiansvarþeJakob Nilsson berättar om ekonomin för HT17-VT18. Föreningenhar fâtt
bidrag från institutionen på maxbeloppet 21 000 kronor och 10 000 kronor i årJigt bidrag från

SESUS samt22 700 kronor från SESUS specifikt till resan till PS18.

Föteningens fasta kostnader består av 2 900 kronor till banktjänster, hemsida,

bokföringsprogram och administrationskostnader. Utöver dessa har också 2 500 kronor gått till
de vardera utskotten samt mindre summor till divetse andra aktivitetet såsom kick-off, bidrag till
Anknytmngen samt gåvor som avtackning av garrla styrelseledamöter.

Jakob Reuterdaltl konner kl l7:25

7. Revisotns betättelse
Maja Straht berättar om arbetet med revjsionen samt hur hon kommit fram till att hon tycker att mötet ska

ge styrelsen ansvarsfrihet. Maja menar att styrelsens verksamhet och årsredovisning har upprättats i
enighet med gdllande praxis.

8. Beslut om ansvarsfrihet
Mötet beslutar att ge den föregående styrelsen för Lundapsykologerna HT17-W18 ansvatsfrihet.

De styrelseledamöter som avgår efter att ha suttit för HT17-HT1 I avtackas.

9. Yal av ordinarie styrelseledamöter
9.1. Val av vice otdförande
Styrelsen ftarriägger sin nominering avPàr Bengtsson och föreslår aLthan väljs till vice
ordförande för Lundapsykologerna pâ 2 terminer.

Mötet väljerPär Bengtsson till vice ordförande för Lundapsykologerna pà 2 termtner.

9.2. Yal av ordförande för utbildningsutskottet
Styrelsen franlägger sin nominering av My Gustafsson. My tackar nej till nomineringen. Mötet
öppnar för fri nominering. Styrelsen föreslår att vakantsätta posten som ordförande för
utbildningsutskottet såvida ingen nominedng inkommet omedelbart. Ingen nominering inkommet



Mötet beslutar att vakantsätta posten som ordförande för utbildningsutskottet.

9.3. Val av ordförande för närverksutskotrer
Styrelsen framlägger sin nominering av Cecilia af Klint Gustafsson och föreslår att hon t ljt till
ordförande för nätverksutskottet för Lundapsykologerna pâ 2 terminer.

Mötet váljer Cecilia af Klint Gustafsson till ordförande för nätverksutskottet för
Lundapsykologerna pä 2 terminer.

9.4.YaL av ordförande för iämlikhetsutskoter
Mötet öppnar för fri nominering. My Gustafsson kandiderar på plats och håller ett kort anförande
om varför hon passar till posten.

Mötet väljer My Gustafsson till ordförande för jämlikhetsutskottet för Lundapsykologerna på 2
terminer.

9.5. Val av ordförande föt trivselutskottet
Styrelsen fuamlägger sin nominering av Valter Litndecrantz och föreslår atthan väljs till ordförande
för trivselutskottet för Lundapsykologerna pâ 2 termtner,

Mötet vâljet Valter Iindecrantz till ordförande för trivselutskottet för Lundapsykologernapâ2
terminer.

9.6.Yal av PR- och informationsansvarig
Styrelsen fuamlägger sin nominering avJulia Denkiewicz och föreslår att hon väljs till PR- och
informationsansvarig för Lundapsykologerna pâ2 termtner.J:uha kunde 'tnte nàrvara på mötet men
har tidigare gett sitt godkännande.

Mötet väljerJulia Denkiewicz i sin frånvaro till PR- och informationsansvarig för
Lundapsykologerna pâ 2 termtnel

10. Val av övriga poster
10.1. Val av valberedning
Stytelsen fuamlägger sin nomineringavlinnéa Eng ochJosefin Persson föreslår att de väljs till
valberedning för Lundapsykologerna på 2 terminer. Josefìn kunde inte närvara på mötet men har
tidigare gett sitt godkännande. Mötet öppnar sedan för fri nominering. Fanny Söderberg kandiderar
på plats.

Mötet váljet Linnéa Eng,Josefin Persson (i sin frånvaro) och Fanny Söderberg till valberedningen
för Lundapsykologerna pâ 2 terminet

l0.2.Yal av tevisor
Jakob Nilsson informerar om vad posten innebär. Majaberättar om hur det var attvara revisor.
Inga nomineringat inkomna. Mötet öppnar för fri nominering. Erik nominerarJakob Reuterdahl

till posten som revisor. Jakob tackar nej.Maja Straht kandiderar.

Mötet väIjerMaja Suaht till revisor för HT18-VT19.

11. Beslut om styrelsens rätt att tillsätt^vak^nta poster mellan stormötena
I och med aLt allra poster inte tillsatts önskar styrelsen kunna tillsätta dessa mellan stormötena om det
inkommer någon kandidat. Mötet beslutar ge styrelsen rätt att tillsätta vakanta poster mellan stormötena.



12. Presentation av Samhällsvetatkåten vid Lunds univetsitet
Maja Straht presenterar Samhällsvetarkåren. De jobbar med en mängd olika frågor, främst

utbildningsbevakning, kvalitetssäkring och där vâljs alla studentrepresentânterna. Maiaberàttar vidare om
hur man kan engagera sig i kåren och vilka fördelar det ger. Som aktiv i kåren kan du nyttja deras skrivare

utan kostnad, du kan anvànda lokalerna till att studera,värma matlåda ellet bara hänga.

13. Presentation av Psykologfötbundets studentförening i Lund
Ordförande Jakob Reuterdahl och vice ordförande Johanna Malmström beràttar dels om förbundets

struktur, förbundets verksamhet, studeranderådets verksamhet och dels verksamheten lokalt. Förbundet

jobbar med hur förbundet ska se ut i framtiden och är dätföt intresserade 
^v 

attvetavad medlemmarn

och de kommande medlemmarna tycker att de ska fokusera på hut hur de ska utforma sin verksamhet.

Studeranderådet jobbar med att undersöka den psykosociala hälsan hos studenterna påt

psykologprogrammet och tar just nu fram en enkät som ùlalokala organ senare ska sprida till
psykologstudenterna på respektive lärosäte. Man satsar på en S0-procentig svarsfrekvens. Lokalt jobbat

studentföreningen med förberedelser inför PÏP-dagen samt med atthjälpa förbundet och studeranderådet

med deras projekt.

14. Ovngaftågor
lnga övitga frâgor.

15. Mötets avslutande
Mötet förklams avslutat kl 17:58.

Malmström Erik
Mötessekreterare Mötesordförande

af

Justeringsperson

Erik Lundin
Ordförande Lundapsykologerna

Linnéa Eng

Justeringsperson
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