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Plats
P017, Hus P, Paradisgatan 5 P, Lund

Tid
Klockan 17.15-19.00

Närvarande:
Beslutande ledamötet

Erik Lundin
Pär Bengtsson

Johanna Malmström

Jakob Nilsson
Valter Lindecrantz
Cecilia af Klint Gustafsson
My Gustafsson

Övtiga
Erik Lundin

Johanna Malmström

Jakob Nilsson

My Gustafsson
Valter Lindecrantz
Pär Bengtson

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ekonomiansvarig
Ordförande trivselutskottet
Ordförande nätverksutskottet
Ordförande jämlikhetsutskottet

Studentrepresentant ledningsgruppen, representant
Balkommittén
Representant Psykologförbundets Studentförening i Lund,
representant B alkommittén, PS 1 9, Valberendingen
Samhällsvetarkåren
Representant Psykologförbundets Studentförening i Lund,
representant PS19

Representant Balkommittén
Representant Balkommittén
Representant PS19

S Árende:

1. Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 17:17.

2. Utseende av iusteringsperson
Stgelsen beslutar

att utseJakob Nilsson till justeringsperson jämte otdförande Erik Lundin.

3. Mötets beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt.

4. Adjungeringar
Inga näwarande behöver adjungeras.

5. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs med ändringarfla" att punkt Z. Intilfailonnflrehen inþtrnerar sttyks,

Därefter beslutar styrelsen

att godkänna dagordningen med gSorda ändringar.

6. Genomgång av fötegående protokoll
Styrelsen beslutar



^tt
protokollet 2019:3 förs till handlingatna,

7. Ordförande informerar
Erik informerar om att han har. tackatja tìll nomineringen som ordförande för nästa verksamhetsår inom

Lundapsykologerna. Erik informerar också om att det änns ea 
^nnan 

kandidat till posten. Erik informerar

vidare om attha¡ skulle vilja ha enskilda möten med alla i styrelsen på ungefär en halvtimme. Detta för att

höta sig för kring hur arbetet har gàtt det gångna året och om hur ordföranden kan undedätta arbetet

framöver.

8. Psykologförbundets Studentförening i Lund informerar
Johanna beøltt om vad som händer inom studentföteningen. Årsmötet kommer att hållas på LPs

stormöte. Där kommer ordförande och vice ordförande tillsättas. Edk betättar aLt]r,ar, tänker kandidera

rill en av posterna, lite beroende på hur det faller sig i valet till ordförande i LP. Studeranderådet hade

möte förra veckan, där ordförande Jakob Reuterdahl näwatade. Maja Stath valdes till
arbetsmarknadskoordinator, David Nilsson till suppleant i förbundsstyrelsen jämte Maja Strath. Etik
valdes till valberedning för Studeranderådet. Josefin Persson sitter kvar som suppleant i
Fötbundsstyrelsen. Nästa event med studentföreningen är en workshop i evidensbaserad psykologisk

ptaktik med Sverþs Kliniska Psykologers Förening (SKPÐ.

9. Studentrepresentant i ledningsgruppen informerar
Erik har inte så mycket att'nfotmen om då han har missat de två senaste mötena. Det ska vârâ ett nytt
terminsombudsmöte den20/5 inför det sista ledningsgruppsmötet som är den22/5. Dtu kommer det

återkopplas kring vad som har gjorts denna terminen och om vad terminsombuden vill se mer av

framöver. Vidare diskuterar styrelsen Sl-mentorskap och gemensarnmâ studietillfällen på Eden.

10. Ekonomi
Jakob går igenom budgeten. Vi har fofifar.ande ett överskott på 10 000 kr. Utskotten hat använt lite av

sina tilldelade pengar, mefl uppmuntas till att a¡vända upp restelande. Lite andra utgifter tillkommer
innan sommaren, bland annat ftàn arbetsgruppen för inköp. Vi kommer också få âthgtbi&ag fuân
SESUS.

LL. Rapporter från utskotten
11.1 Trivselutskottet

- Valter beràttar om en sista aktivitet innan sommaren. Först var planen att det skulle bli en sittning
men det blir istället en utflykt till Sþlle den 24/ 5. Planen är attha ett möte med utskottet nästa

vecka där utflykten ska planeras.
- Valter undetsöker möjligheten att subventionera bussbiljettema men styrelsen kommer fram till

att det tubättrc att lägga peng rlt pã mat och grillgrejer.
- Trivsel ska också n'àtttara på avslutningsminglet med termin 10 och Valter ska tekryteta fem

personer till detta tillfille.
- Johanna föreslår en grillning efter Stormötet den 22/5.F;nk föreslåt i Paradiset då vi har köpt in

grillar.
- Nästa termins faddrar ska fdrhoppningsvis spikas på ett möte den 14/ 5. Lite oklarheter kring

Slaget Om Samvetet.

11.2 Jämtikhetsutskottet
My berättar om att utskottet har filrnkväll imorgon tisdag. Utskottet ska bjuda på pizza.My tror att
detta bli¡ den sista aktiviteten föt denna terminen. Troligtvis blir det sârnma tema för nästa termin,
klass-tema. Kanske kommer Molly Byström hjälpa till med desþen ''ll en eventuell tygkasse.
Tanken med tygkassen ät att det kommer varà ett samlingsobjekt från de olika terminerna och
temana. My ska redan nu kolla på vilka föreläsningar som ka¡vara relevanta att ha nästa termin.
11.3 Näwerksutskottet
Cecilia beràttar om uppföljningen med röda korset, efter deras seminarie om ensamkommande
flyktingbarn på onsdag. Klimatpsykologerna kommer på torsdag och ska diskutera kring ett



eventuellt samarbete med LP. De vill skapa en digital plattform där man kan höra av sig kring
klimatångest m.m. Ett annat kommande event är en workshop om självmedkänsla den 14/5. CeciTa

påminner medlemmarna i styrelsen om att fortsätta dela evenemang på facebook i sina
klassgrupper. Cecilia berättar också att näwerk hat îàtt in wå nya aktiva medlemmar från termin 1 .

11.4 Utbildningsutskottet
Erik berättar om att utskottet haft en första föreläsning med Jakob Nilsson. Pär hat föreslagit att
hålla föreläsningar med de föreläsate som föreläste på PS19, i ilIa fall de som är enkla och möiliga
att fixa, exempelvis de studenter som föreläste ftån Lund. Jonas Bjätehed har hört av sig och vill
föreläsa om sin nya bok, Själwkadebeteende.Hanvill också dela med sig av hur man sktiver böcket
som psykolog samt om internetterapi. Martin lfolgast har inte hört av sig om forskningsdagarna.
Filmkvällen har inte tagits vidare. Lättare att jobba om det fìnns andra engagerade individer i
utskottet. PR är A och O för att event ska bli lyckade.

12. P r - och informationsansvarig informerar
Juhahar hört av sig tillJohanna och önskar avgâ frän sin post redan efter en termin. Styrelsen beslutar

^tt
tillåtaJulia alt avgä ftån sin post efter en termin förutsatt att hon skickar in en formell
ansökan om detta.

13. Balkommittén rapporterar
Sista möte med kommittén är pâ torsdag. Deffa är till för att kvalitetssäkra arbetet till nästa balkommitté.
Balfilmen ska upp på youtube. Fakturor ska betalas. ÂWs ska hållas. Balen blev riktigt lyckad.

14. Arbetsgruppen för inköp rapporterar
Gruppen harva:it på IKEA. och köpt det mesta till Skinners. Gruppen ska ha ett till möte innan
sornmaren där vi ska beställa grejer från internet, koppar, kläder och så vidare.

15. Sångboksgtuppen rapporterar
Pär ska kalla till ett första möte. Linnea Eng är reþterad till gruppen för att ha hand om sponsorer.

Sånger ska insamlas frân andra psykologprogram i Sverþe.

17. Stormöte VT19
Erik går igenom det som fu gjort och som fortfarande behöver göras.

- Lokal är bokad.
- Kallelse ska skickas 8/5, Erik fixar detta.

- Presenter ska köpas. Pär ska fxa detta.
- Valter ânsvarar för att köpa frka.

- Johanna ska fixa en presentation.
- Vi har nominerat kandidater till poster. ,{.lla poster har nomineringar.
- Erik har hört av sig till kåren och kollat om någon av dem kan vara mötesotdförande.
- Närvarolista skaJohanna fixa.
- Psykologförbundets Studentförening i Lund är informerade och ska skicka sina handlingar till

Erik imotgon.
- Valberedningen tapporter t till Erik imorgon kväll.
- Erik ska fixa dagordning.

18. Fadderskap under Anknytningen
Valter berättar att detvarit diskussioner kring när gammelfadderskapet skulle gå att sätta i rullning,
troligtvis till W20. Styrelsen diskuterar kring uttagning till gammelfadderskap eller hur
gammelfadderskapet skulle se ut. Kanske en facebook-grupp för alla de som dt int¡essetade, "Faddm pà

psykologprogrammet", där man blir kvar efter att manvarit fadder. Yärt att komma ihàgär attT2 alTttdär

priodterade som faddrar. Detta kommer diskuteras vidare ftamöver.

19. Övriga punkter



Erik tat upp en diskussion kdng vad LP bör van för någon typ av förening. Föreningarna i Lund
hade gynnats av attharydlig" gränser för vad som är vad. Det hade gynnat LP att förtydliga sitt
syfte och gå igenom stadgarna samt ändra dem därefter. Styrelsen diskuterar kring att LP ät

studiesocialt och utbildningskompletterande. Utbildningsbevakning sköts inom kåren och

Psykologförbundets Studentförening i Lund har hand om det f.acÞ'Jtga. Utöver stadgeändringat

hade det vantbra att förtydliga vad de olika posterna innebär och vad som förväntas bli gjort av

de som innehar posterna. Det lir också nyttigt âtt åtskilia LPs utskott. En annan idê ät att istället

för att gâut med att "Nätvetksutskottet håller i en föreläsning" kan vi gå ut med att "LP anotdnar

en föreläsning". Tydlighet och formella struktuet is the key.

Johanna tar upp attvi ffu fixa en tack-aktivitet innan sommaren.

18. Datum och fïkaansvar för nästa styrelsemöte
Nästa möte 27 /5Ld.17:15-19:00. Pàr àr ftkaansavrþ. Den nya styrelsen kommer att bjudas in.

L9. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 18:38.

Erik Lundin
Ordförande

T

? ' ,¿..'/u-,--
Jal{öb Nilsson

Justetare


