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Otdförande utbildningsutskottet

Övriga

S

Ä¡ende:

1. Mötets öppnande
Mötet öppnas H. 1,7 :21,.

2. Utseende av justeringsperson
Sty'relsen beslutar
at¿

utse Ebba Olsson till justeringsperson jämte ordförande Linnéa Eng.

3. Mötets beslutsmässighet
Mötet dr beslutsmässigt.

4. Adiungeringar
Samtlþa nàwarande adjungeras.

5. Fastställande av dagordningen
Dagordningen faststâlls med ändringàtna att punkt 9 "Samhällsvetarkåren informerar" samt punkt 12
"Studentrepresentant i Institutionsstyrelsen informerar" stryks samt att punkten "LU-kort'' läggs till och
blir punkt 16. Dâ¡efter beslutar styrelsen

ùt1

godkänna dagordningen med gjorda ändringar.

6. Mårunda
En må¡unda genomförs.

7. Fastställande av föregående protokoll
,\ngående protokoll 2017:11 påpekar styrelsen följande ändnngm avseende punkt 8 står förkortningen
KJLM för Kommittéen förJämlikhet, Likabehandling och Mångfald och ingãt annat. Vid punkt 14
påpekat styrelsen att pengar öronmâtks till psykologer inom Regron Skåne och inte till psykologstudenter
ftuts 8), att det är kravnivån som ifrågasätts och inte nivån i allmänhet (<urs 11) samt att det är de kurser
som h¿r flest studenter som ffu mest pengar och inget annat (kurs 11). Med g¡orda ändnrrgar beslutar
styrelsen

protokollet 2017:11. förs till handlingarna.

^tt

8. Ordförande informerar
8.1Ansökning av pengar från SESUS och Folkuniversitetet
Ltnnêa informerar om att det gar att söka perrgâr till tygkassar från Folkuniversitetet, men att
så fall måste skickas in och
pengaLtn utbetalas först i efterhand. Det anslag som en
förening ka¡ fä ftån Folkuniversitetet^ttàrbaser t på det antal möten som föreningen har haft, och
det går dafiör an fâ. mer. pengâr i slutet av en termin än ibötjan. Förslaget är aLt till. en början
använda Lundapsykologernas buffert till nya tygkassat och att ansöka om pengar från
Folkuniversitetet i efterhand. Styrelsen beslut¿r

kvittot i

artt I'innéa beställer 50 st tygpåsar för cirka 2600 kr samt att pengar 1& atttàcka kostnaden
söks i efterhand från Folkuniversitetet.
8.2 Information angàende arbetet med uppdatering av stadgarna
ïtnnêa informerar vidare om det pågående arbetet med föreningens stadgat samt deþer styrelsen
förslag på ändringar. Styrelsen beslutar

att
8.3

rösta igenom de aktuella ändringarna i stadgarna på nästkommande styrelsemöte.

Infotmation om tackevenemang för aktiva medlemmar

i Lundapsykologernas styrelse samt utskott âr
inbjudna till en tackmiddag imorgon (6/12). De som inte kan komma på middagen får istället en
julklapp från föreningen som tack föt engagemanget. Styrelsen beslutar
Litnnéa påminner om att alla akiva medlemmar

ata

peûgar till tackevenemanget och julklappat tas från budgeçosten ''lackevent".

9. SPFS Lund informerar
Josefin rapporteraÍ från Psykologförbundets senaste Studeranderådsmöte Q5-26/11). En av punkterna
som togs upp undet mötet var att Studeranderådets styrgrupp íjanuan 2018 ska trâffa styrelsen för
Psykologstudent Sverige @S) och diskutera föreningens fram:úd och eventuella ihopslagning med
Psykologförbundet. Josefin åtar sig att uppdatera styrelsen i frâ¿an framöver. Vidare kommer
Studeranderådets styrgrupp under våren 2018 att skicka ut en enkât till samtliga psykologstudenter i
Svetige med syfte att undersöka vilka psykologstudenternâ ar, hu de mår samt vad de önskar från
Psykologförbundet. Under vàren 201.8 kommer även ett projekt kring evidensbaserad praktik att starta i
form av workshops ute på lärosäten i Sverþe. SPFS Lund kommer att fä j¡formadon när workshopen når
Lund. Josefin informerar också om det facklþa samarbetsorganet lJnion to lJnion som har projekt
vârlden över i länder där det dr svårt att eîgage!.^ sig fackligt. En del av medlemsavgiften till
Psykologförbundet går till Union to Union.

10. Studentrepresentant

i ledningsgruppen informerar

Jakob informerar om ledningsgruppens senâste möte (L5 / 1I). Under mötet rapporterade studierektot
Martin Wolgast från det internationella sh¡dietektorsnätverket, bland annat om att flera lärosäten och
psykologiska instinrtioner i Sverige har ekonomiska problem, liknande de som drabbade psykologiska
institutionen i Lund föregående år. Vidare diskuterades under ledningsgruppens möte att flera anställda på
institutionen går i pension inom den nä¡maste framtiden och att det tar tid att ersätta dem.

Nästa möte med ledningsgruppen âr imorgon (6/12). På dagordningen finns bland annat en rapportering
från Institutionsstyrelsen, information om rekryteringar, ekonomi samt Ladok 3 och en diskussion kring
förslaget från utbildningsdepartementet att inko¡porera undervisning om våld i nira relationer i
utbildningen föt samtliga vårdytken. IJnder mötet ska även en diskussion föras om grupparbeten och
seminarier på programmen och det faktum att studenter blir godkända trots att de exempelvis inte
forbereder sig inför semina¡ier.

LL.

Ekonomi

Jakob informetaÍ om âtt det i dagsläget finns mycket pengar kvar för terminen, men att det delvis beror på
att kvitton inte har lämn¿ts in och blivit bokförda ännu. Jakob uppmanat dfuför styrelsens medlemmar att
lämna in kvitton för terminen snarast möjligt och absolut senast innan mandatperioden slutar. Önskvárt är
att kvitton i fortsättningen lämnas in kontinuedigt.

l1.1Aktivitet med termin

1

Styrelsen diskuterar budgeten för den planerade aktiviteten med termin 1. Styrelsen beslutar

att

övriga utgifter, utöver tygkassar, till aktivitet med termin 1 tas från budgetposten "Övrþa
fân tnte överskrida 500kr.

ugifter styrelsen". Den totala sufiúnan
12.

Rapporter från utskotten
12.1

Jämlikhetsutskottet

Ebba berättar att utskottet just nu arbetar med vårplaneringen. Nästa lunchmöte tu (1.4/1,2)
L2.2

Näwerksutskottet

Fanny informen r om att utskottet under slutet av november anordnade två evenemang. Det första
var ett panelsamtal Q0/1,1) som många i utskottet var med och planerade. Panelsamtalet var ett
försök att komplettera sâ.dant som fallit bort i utbildningen på grund av nedskárningarna, ñâ
personer arbetade inom primärvården, errvar parterapeut (utbildad socionom) och en person
atbetat på TKT (Ieamet för krigs- och tortyrskadade). Det andra evenemanget var ett studiebesök
på Psykologhiset Q7 /1.1), vilket också var uppskattat. Just nu planerat utskottet våren.
Fanny lyfter också att rlrànga på termin 5 är missnöjda kdng handläggningen av praktikplatser
fturs 8). Det finns en ftustration kring att platser som tilldelats sedan inte finns. Det förekommer
också felaktþhetet i de mallar som $ills i för den som vill söka plats sjâlv. Många studenter
upplever också att de har för kort tid på sig att söka praktikplats. Missnöje har även uttyckts på
termin 9 i samband med den utredning som görs under kursen fturs 13:2). Styrelsen menar att det
första steget att påverka àr altvânda sig till studierektor Martin Wolgast. Vidare kan
utbildniogsutskottet ha ett vakande óga på dessa moment i sin utbildningsbevakning. Det är niktigt
âtt momenten fungerar och som det är nu är det under all kritik.

12.3

Trivselutskottet

Unaberãttar att utskottet just nu fokuserar på julsittningen på Hallands nation (1,5/12).I dagsliþet
är det en plats kvar av totalt 30 platser, sista anmälningsdagen är imorgon (6/t2). Under sittningen
kommer det att serveras en julmeny och utskottet kommet attpyflt^ lokalen på jultema. Nästa
lunchmöte hålls nästa vecka (lt/12). Vidare är en finsittning bokad till nästa termin på Sydskånska
nationen Q/2),65 platser är bokade. Ett lunchmöte med de ansvarþa för anknytningen hålls
tillsammans med styrelsen nâsta vecka (14/12). Alla styrelsemedlemmar som kan n'á:watar.
12. 4 U tbildnings uts kottet
Erika informerar om att hon var med pà förra ledningsgtuppsmötet och informerade om den
undersökning som utskottet gjort kring varför studenter på högre terminer inte gar på
föreläsningar. En del kursansvarþa var defensiva i mottagandet av resultaten, andra tog till sþ
informationen på ett konstruktivt sätt.

13.

Rapport ftån Pr- och informationsansvarig

götz- och skicka ut Lundapsykologernas nästa nyhetsbrev i form
Julia informerar om att hon kommer
^tt
av en julhâlsning. Mailet kommer ut den hâr veckan eller i början av nästa vecka. Julia informerar också

om att hon kommer att sköta Lundapsykologernas Instagram. Styrelsemedlefirmarna kommer att
preseriteras på Instagram framöver.

14.

Planering av nästa stormöte

Lin¡éa informerat om att två veckor innan stormötet måste kallelsen gå ut (senast 21/1).Den t6/I àr
sista dagen för att skicka in motioner för att de ska kunna behandlas på stormötet. Linnéa uppmanar de
som ska avgâ att försöka hitta en efterträdare och nomineta denna eller dessa person(er) till posten.
Följande poster kommer
PR- och informationsansvarig, ordförande för näwerksutskottet,
^ttv^ravakanta:
ordförande föt trivselutskottet
sâmt vice ordförande. Information om nominering till de vakanta posterna
kommet ¿tt skickas ut av valberedningen.

$. Övriga diskussionspunkter
Srruleen.

16.

Lu-kort

Jakob deþr att alTa styrelsemedlernmar mrmera har LlJ-kortsbehörþhet till Edens lokaler som tillhör
psykologiska institutionen. Utokad LU-kortsbehörighet kommer at'T.lãggas till efter nästa stormöte då den
nya styrelsen fu invald. Styrelsemedlemmurîna kommer då att kunna använda kortet även i P-huset och
andra hus med lokaler som tillhör institutionen.

17.

Datum och fikaansvar för nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är måndagen der, 15/I2018

19.

kl 17:15-19:45.Ltnnéa har fikaansvar.

Utcheckning

En utcheckning genomförs.

20. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19:57.

L ftl\(4
Linnéa Eng
Sekreterare

il/^

th/'n,

Ebba Olsson
Justefafe

Ordförande

