
i"H3
Lundapsykologernas styrelse
SAMMANT nÁon s pRoT o KoLL
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Plats
P01.7, Hus P, Paradisgatan 5 P, Lund

Sammanüädesdatum
201,9-05-27 1 (5)

Närvarande:
Beslutande ledamötet

Nathalie Reinholds
Pär Bengtsson

Jakob Nilsson

Johanna Malmström
Yalter Lindecrantz
Erik Lundin

Övtiga
Erik Lundin

Johanna Malmström

Jakob Nilsson
Lovisa Ramberg

Tid
I(lockan 17.1.5-18.45

Ordförande
Vice ordförande
Ekonomiansvarig
Pr- och informationsansvarþ
Ordförande ttivselutskottet
Ordförande utbildningsutskottet

Studentepresentant ledningsgruppen, Studentrepresentant
Institutionsstyrelsen, Ordförande Psykologförbundets
studentförening i Lund.
Representant Psykologförbundets Studentförening i Lund.
Representant Psykologförbundets Studentförening i Lund.
Representant Anknytningen.

ñ Arende:

1. Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 17.20.

2. Utseende av iusteringsperson
Styrelsen beslutar

att utse Pär Bengtsson till justeringsperson jämte ordförande Nathalie Reinholds.

3. Mötets beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt.

4. Adjungeringar
Samtliga närr alø;nde adjungeras.

5. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs med ändring^tn 

^tt 
punkt á. Val au nörenrdf)rande ocþ nöte¡¡ekreterare, T. Røpport

fr'ån ankrytningez och Punkt 'l 6. LU-korrläggs till. Punkt /J. S,ångbo,ë,tgrappen ra.þpnrîerar àndras till. / 5.
S,ånþo ksgrupp¿ø. Resterande punkter justeras därefter.

Styrelsen besutar

att godkänna dagordningen med gjorda ändringar.



6. Y al av möte sordförande och mötessekreterare
Stytelsen beslutar

^tt
välja Erik Lundin tjll mötesordförande ochJohanna Malmström till mötessekreterare.

7. Anknytningen rapporterar
Lovisa Ramberg går igenom schemat för Anknytningen. Vidate presenteÍar Lovisa ett förslag till
speciaþorda faddetröjor, som ska innefatta namn och bild på Erik Eriksson samt "anknytningsperson".
Detta kommer att kosta 1.944,80 kronot som det ser ut i dagsläget. Styrelsen diskutetat huruvida LPs logga

också borde vara med pâ tröian, i sådana fall kan kostnaderna stiga. traddrarnas förfrà.gan är alltså om LP

fu villiga âtt sponsrâ dessa töjor med en summa. Styrelsen och Lovisa diskuterâr huruvida detta skulle
v^t^ eÍt fast kostnad, och dätmed en tradition aft faddrarna alltid för egendesignade faddetröjor, ellet en

engångsgrej som varje fadder-kull ffu besluta om. Styrelsen diskuterar vidare om att höja

anknytningsbudgeten övedag eller ha detta som en engångskostnad som faddratna, fåt be omvarje tetmin.
Styrelsen kommer bland annat fram till att det är vikugt att de 3000 kronorna som just nu går till
anknytningsaktivitetet ska fortsätta gå till just aktiviteter. Jakob ska kolla upp hur det ser ut med budgeten
för de ovanstående förslagen, och Lovisa ska kolla upp med de andra faddntna kdng vad vi har sagt på

mötet. Styrelsen beslutar

^tt
bordlägga beslutet till nästa möte,

Nathalie ska komma och presentera LP för de nya T1,:otna, detta står redan i detas schema och är inget
som behöver beslutas om 'llsammans med fadðrarna. LP ska också ha minst en aktivitet med T1. Ett
förslag är âtt present en hela styrelsen vid bokförsäljningen den 9 /9 och samtidigt bjuda på fika och
rekrytera de nya Tl:otna som medlemmar. Inför denna presentation ska vi lägga fokus på atÍ gö:ra en bra
och tydligt strukturerad presentation där de event vi kommer ha framöver också presenteras. På

bokförsäljningen gör LP också reklam för LP-aktiviteten som styrelsen diskuterar om atr ha på tisdagen
den 1.7 /9. LP-aktivitet under Anknytningen diskuteras på nästa styrelsemöte. T'|;orna ska dessutom få en
btoschyr om vad LP är, och gör. Johanna M fixar broschyren.

Nathalie skriver ett förslag till välkomstbrev till T1 och presenteÍar på nästa styrelsemöte. Detta
välkomstbrev ska skickas ut tjllsammans med Anitas mail till de nya studentetna i sommar.

Lovisa ger ett förslag om âtt LP kan bjuda på fìka efter T1:otnas fötsra tenra. Lovisa bjuds även in till
nästa styrelsemöte.

Lnui¡a Ranberg Linnar nöîer 17.58.

8. Genomgäng av föregående protokoll
Styrelsen beslutar

att protokollet 201.9:4 förs till handlingatna.

9. Ordförande informerar
Nathalie beràttat lite kort om lägesuppdateting. Vi kommer ha ett sista möre innan sommâren. Under det
mötet kommet vi tillsammans sätta upp gejer 

^tt 
gör under sommaren. Styrelsen ombeds komma med

förslag på detta till nästa styrelsemöte. På nästa möte kommer också en nätverkskarta skapas över de olika
studentföreningatna och organen som k¡etsar kring psykologprograrìmet i Lund.

1"0. Psykologförbundets Studentförening i Lund informerar



Erik sitter som ny ordförande för studentföreningen, tillsammans med Maja I(onforta som är ny vice
ordförande. Det kommer ske ett överlämningsmöte med den föregående styrelsen imorgon eftermrddag.

L1. Studentrepresentant i ledningsgruppen informerar
Ameüa är invald som ny studentrepresentant, Hon har haft övedämning med Maja Straht. Sista mötet har
hållits, Erik går þnom vad som sades. Jonas Bjärehed kommer att ta över som studierektor efter Martin
Wolgast. Luvit kommer att stängas ner och övergå till Canvas från och med VT20. Erik föreslår atthanlàr
sig Canvas och hjälper läratna på ledningsgruppsmötet som inte förstår hur det fungerar. Styrelsen tycker
att det är en bra idé.

12. Ekonomi
Jakob påpekar att det är svårt att se hur ekonomin ser ut i och med att alla fakturor och kvitton inte
kommit in samt att det planetas lite olika inköp framöver. Jakob begtu uppgifter över utgifter från denna
terminen innan sommaren. Johanna kollar med,\manda Svedberg om vad som har hänt med fakturan
från bandet som spelade på balen.

13. Rapporter från utskotten
13.1 Trivselutskottet
Valter berättat om det senaste lunchmötet och grillningen som hölls i anslutning till stormöter.
Grillningen var lyckad. Det var 8/10 terminer på plats. Nästa aktiviter med trivsel är utflykten till
Skrylle på fredag. Det blit den sista aktiviteten för tetminen. Finsittningen inföt HT19 tu också i
planeringsstadie. Den kommer ske 21, /9 på ÖGs nation med klubb efteråt, och kommer âtt kosta
150 kronor. Tema har börjat diskuteras.

13.2 Jämlikhetsutskottet
My är inte näwarande på mötet och har inte rapporterat något.

13.3 Näwerksutskottet
Cecilia var inte närvarande på mötet men rapporterarvfa facebook att utskottet väntar på samtal
ftån l{imatpsykologerna i samband med ett projekt om ungas klimatångest. Imorgon kommer
Röda l(orset på lunchmöte för sista gången inför projektstart.
13.4 Utbildningsutskottet
Erik är ny ordförande föt utskottet. Planen är att fortsätta med de planer som redan finns för
utskottet. Studiecirkel inför Holt-te ntan är ett förslag på event för de nya T1 :orna.

Möret turpaus 18.27

Mötet böry'ar igen 18.32

14. Pr- och informationsansvarig informerar
Jolranna M är ny på posten. Hon har storslagna planer inför hösten. Daniella Ekström kommer atthjä\pa
till med fuamför allt desþ. Styrelsen ska se över möjligheten att skapa ett nytt utskott för PR, kanske med
nâmnet "Redaktionen". Detta diskuteras vidare på nästa möte. Mer exakta planer om vad som ska göras
på PR-ftonten diskuteras också på nästa möte.

L5. Balkommittén rapporterar
På onsdag kommer balkommittén sitta och dela ut balmedaljer till de som har swishat för en. Erik ska
sammanställa en lista på de som ha swishat. Några fakturor ska fortfarande betalas, och Erik ska be de
personer som fått Pengar tillbaka från balbiljetten att 1¡¿il¿ ekonomi@h'nrì¡nsykologerne.se för att det ska

bli rätt i bokföringen. Ânnars har kommittén haft sitt sista möte och kvalitetssäk¡at så gott det har gått till
nästkommande kommitté.

L6. Arbetsgruppen för inköp rapporterar



Medaljer för LPs styrelse har beställts och är på väg, dock har fakturan för dessa inte kommit. Tröjor för
afi sälja till psykologstudenter är nästa grej arbetsgruppen fokuserar på. Förslaget från arbetsgruppen är en
svârt t-tröia med ett enkelt LP-tryck på i högta hörnet. Styrelsen ska diskutera senare kring pris och hut
mànga vi böt beställa in, den föreslagna surnmân är nu 100 stycken. Ptu kommer med ett förslag om att ha
"Psykologprograrnmet i Lund" istället föt LPs logga, detta skulle troligwis locka fler att köpa tröjan. Vid
nästa möte behöver vi bestämma budget för dessa ttöjot, övriga beslut kan vänta tjll senare i solnmar.
Föthoppningen är att îâ. tröjorna klara till dess att Anknltningen böjar. Arbetsgruppen har också kollat på
koppar med LPJoggan på, detta diskuteras vidare vid nästa möte.

17. Sångboksgruppen
Erik kommer med ett förslag till sångskrivartävling under sommaren för att samla ihop sånger till
sångboken. Pds diskutetas, ett fötslag ät att om du slciver en sång som väljs ut till sångboken står du som
författare till den. Styrelsen utser också en bästa sång, där vinnaren blir bjuden på sångbokssittningen och
ffu en gratis sångbok, kanske med någon aútograî i. Sångboken invigs under en sångbokssittning. Erik
skriver ihop ett inlägg vi kan lägga upp på sociala medier till nästa styrelsemöte, kanske med hjälp av

Johanna M för att utfotma en poster. Erik har dessutom hämtat sånger från Umeå universitet. Styrelsen
beslutar

att lägga över ansvaret för sångboksgruppen på Erik Lundin.

18. LU-kort
Ptu ska se till att de nya behörigheterna blir utförda innan sommaren. Johanna M föreslår att föIjande fâr
access: ordförande, ordförande föt näwetksutskottet, ordförande för utbildningsutskottet och
ekonomiansvarig. Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget ovan.

19. Uwärdering VT19
Bordläggs till nästa möte.

20. Planer inför HT19
Bordläggs till nästa möte.

21. övÅgapunkter
- Ska medlemmar kunna låna vår högtalare? I så fall bör vi marknadsföra aft. alTamedlemmar kan

låna den. Fötslag om att skapa ett policydokument kring detta och upprätta ett bokningsschema.
Styrelsen belsut¿r

^tt
låna ut högtalaren till Nina James, som &ågat styrelsen om detta, och att upprätta ett
policydokument.

CaféKarna och lli¿s ska slå igen och om de ska få öppna i de nya lokalerna för socialhögskolan
behöver de vår hjälp. I(arna önskar ett dokument där vi föÃdarm hur psykologsrudenterna drar
nytta' 

^v 
cafféet, hur det bidrar till en bra miljö och vad vi tycker om priserna och utbudet etc. pät

ochJohanna skriver ihop ett dokument och skriver ut en fråga i facebookgruppen
Psykologprogramrnet i Lund.
Utdelning av presenter till den avgående sryrelsen.

22.Datum och fikaansvar för nästa styrelsemöte
F'ötslag på den 6 / 6 þJ 1,3. Beslutas i facebookgruppen. Nathalie är fikaansvarig



23. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19,02,

T Malmsftöm

Pär

Justerare

Nathalie Reinholds
Ordförande




