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Protokoll 2017:6 

Plats Tid  
P017, Hus P, Paradisgatan 5 P, Lund Klockan 17:15 - 19:45 

 
 
 
Närvarande: 
Beslutande ledamöter 
 Alexander Heckler Ordförande  

Joakim Kennberg Vice-ordförande 
Isak Laghem Sekreterare 
Jakob Nilsson Ekonomiansvarig 
Malin Norman Harling Ordförande jämlikhetsutskottet 
Fanny Söderberg Ordförande nätverksutskottet 
Linnéa Eng Ordförande utbildningsutskottet 

Övriga  
 Jakob Nilsson  Studentrepresentant ledningsgruppen tillika representant  
   Sveriges Psykologförbunds studentförening Lund (SPFS) 

Linnéa Eng Studentrepresentant ledningsgruppen tillika representant för 
SPFS Lund 

Erik Sigurdson Vice ordförande nätverksutskottet 
Josefin Persson Representant för SPFS Lund 
 

§ Ärende: 
 
1. Mötets öppnande 
Mötet öppnas kl. 17:13. 

 
2. Utseende av justeringsperson 
Styrelsen beslutar 
 

att utse Jakob Nilsson till justeringsperson jämte ordförande Alexander Heckler.  

 
3. Mötets beslutsmässighet 
Mötet är beslutsmässigt.  
 

4. Adjungeringar 
Samtliga närvarande adjungeras.  
 

5. Fastställande av dagordningen.  
Dagordningen fastställs utan ändringar. 
 

6. Mårunda 
En mårunda genomförs. 
 

7. Fastställande av föregående protokoll 



Två protokoll bifogades i kallelsen till detta möte (protokoll 2017:4 och 2017:5). Styrelsen beslutar  
 

att  protokoll 2017:4 förs till handlingarna. 
 
Angående protokoll 2017:5 påpekar styrelsen att Sophie Liljedahls och Elinor Schads namn skall stavas 
just så och att det var institutionsstyrelsen och inte ledningsgruppen som beslutade om sponsring till balen 
(punkt 19). Med gjorda ändringar beslutar styrelsen 
 
 att  protokoll 2017:5 förs till handlingarna. 
 

8. Ordförande informerar 
Alexander har inget att anföra som inte redan finns upptaget som en separat punkt i dagordningen. Han 
vill uppmana styrelseledamöterna att hålla eventuella utläggningar korta och kärnfulla så att mötet inte drar 
över tiden. 
 

9. Samhällsvetarkåren informerar 
Struken. 
 

10. Studentlänken informerar 
Andrea kan inte närvara vid mötet, men hon har bett vice ordförande Joakim att läsa upp ett mail hon har 
skickat till honom. Joakim berättar att Andrea först vill uppmana alla att komma på termin 10:s eftersläpp 
på Sydskånska nationen. Därefter skriver hon att man i programledningen har diskuterat den nya 
kompletterande utbildningen för personer med utländsk psykologexamen. Utbildningen har fått 40 
sökande, vilket är fler än man hade förväntat sig. Ledningen har därutöver uttryckt oro över att alltfler 
studenter tar uppehåll, och då särskilt rörande de som hoppar över vissa delkurser för att få luftigare 
schema. Att studenterna gör så orsakar problem för administrationen, då arbetsbördan ökar markant då 
individuella studieplaner måste utformas för dessa studenter. Ledningsgruppen har diskuterat hur man ska 
få studenterna att inte ta sådana små uppehåll, men man har inte slutit sig till något ännu. Alexander 
föreslår att styrelsen frågar Andrea närmare om saken vid nästa styrelsesammanträde. 
I ett efterkommande mail, också uppläst av Joakim, berättar Andrea att institutionen har beslutat att inte 
längre ha någon studentlänk från och med höstterminen i år. Detta av ekonomiska skäl. 
 

11. Psykologförbundets studeranderåd informerar 
Josefin från SPFS Lund föredrar punkten. SPFS Lund har som planerat hållit lunchföreläsningen med 
Kenjiro Sato 20/4 och man tyckte att uppslutningen av åhörare var god (man fyllde nästan hela Eden 
131). SPFS Lund har också planer på att anordna fler lunchföreläsningar – till exempel ska Sophie 
Liljedahl föreläsa om sitt forskningsområde borderline och självskadebeteende. 
I morgon (28/4) ska SPFS Lund ha lunchmöte. Man håller på att hitta formen för föreningens 
verksamhet, eftersom man gärna vill bli mer aktiv. Föreningen har diskuterat om att kanske anordna en 
temadag per termin, där till exempel BUP skulle vara ett tänkbart tema. Föreningen har därutöver 
rekryterat en engagerad medlem från termin 1, vilket man gläder sig åt. Saco har bjudit in SPFS Lund till 
en lokalträff för olika Saco-anslutna studentförbund någon gång i maj. Föreningen ser detta som en chans 
att knyta kontakter med andra föreningar. 
Slutligen berättar Josefin att hon förmodligen kommer att vara kvar i föreningen till hösten. Linnéa 
meddelar att hon högst troligen inte längre kommer att vara aktiv i föreningen. Jakob säger att han 
kommer att vara kvar som aktiv och att han fortsatt inte är intresserad av någon förtroendepost.  
 

12. Studentrepresentant i ledningsgruppen informerar 
Linnéa föredrar punkten. Ledningsgruppen hade kursutvärderingsmöte i går (26/4) och man gick 
huvudsakligen igenom de högre kurserna efter kurs 5, även om kurs 3 också dryftades. Linnéa berättar att 
det var intressanta diskussioner och att studentrepresentanterna försökte framföra studenternas 
synpunkter på den korta tid som gavs för detta. Hon säger att ledningsgruppen ofta har svårt att direkt 
meddela om man kommer att göra några direkta förändringar efter studenternas förslag eftersom 
ledningen ofta måste tala med lärarlaget först. Detta gör att i nuläget är svårt att säga hur mycket konkret 
som kom ur mötet. Det som studentrepresentanterna ändå tog med sig var att Catharina Strid, tillhörande 



kurs 9, var intresserad av att se över mängden kurslitteratur, att ledningsgruppen påpekade att det bara var 
senare terminer som klagat på det ensidiga fokuset på psykoanalys i stället för modern PDT i 
kurslitteraturen på delkurs 3:3 och att delkurs 6:2 kommer att revideras för att bli mer sammanhållen. 
Därutöver kommer PDT-terapin i likhet med KBT-terapin att filmas från och med VT18, vilket inte har 
varit fallet förut. Bertil ville också fråga Lp om föreningen kan göra något åt den låga närvaron på 
föreläsningarna under högre terminer. Lp beslutar att frågan ska behandlas av utbildningsutskottet. 
Alexander frågar slutligen om man har diskuterat delkurs 10:2, där externatet är ett inslag. Linnéa och 
Jakob säger att detta togs upp, men att delkursansvarig inte verkade ha för avsikt att göra några 
förändringar i kursens upplägg. 
 

13. Studentrepresentant i institutionsstyrelsen informerar 
Inget möte har hållits sen senaste styrelsemötet och det finns därför inget att framföra under denna punkt. 
 

14. Ekonomi 
Alexander vill gärna att styrelsen diskuterar vad man vill göra för de pengar som finns kvar på kontont. 
Jakob berättar att det garanterat kommer finnas minst 1800 kronor kvar, baserat på säkra utgifter och 
utskottsordförandenas uppskattning av vilka medel de kommer att använda. Linnéa föreslår att Lp låter en 
del av pengarna gå till Chelpsyk, eftersom tidigare styrelsebeslut om anslag till laget har orsakat en del 
missnöje. Styrelsen vill dessutom gärna främja studentinitiativ som för samman studenter över 
terminsgrupperna. Jakob tillägger att fotbollslagets medlemmar bör fylla i sina uppgifter i 
medlemsregistret. Mot bakgrund av detta beslutar styrelsen  
 

 att  sponsra Chelpsyk med maximalt 900 kronor för att täcka kostnaden för Slaget om 

Sambucklan om de lovar att fylla i medlemsregistret med uppgifter om sina aktiva 

lagmedlemmar. 

 

Trots detta kvarstår medel för Lp att spendera. Styrelsen diskuterar huruvida man ska köpa in 

pappmuggar med Lp-tryck, men det påpekas att detta går emot föreningens miljöpolicy. Detta ses som 

en fråga som kan diskuteras vidare vid ett extrainsatt lunchmöte. Styrelsen beslutar efter viss 

överläggning  

 

 att  avsätta 400 kronor till inköp av porslinskoppar, bestick och diskmedel.  

 

Alexander uppmanar därefter styrelsen att till nästa möte tänka igenom vad styrelsen mer kan behöva 

köpa in och att vidare fundera på hur man ska resonera kring budgeten för avgående styrelseledamöter.  
 

15. Rapporter från utskotten 
15.1 Utbildningsutskottet  
Linnéa informerar om att utskottet kommer att anordna en föreläsning med en psykiater 
17/5. Ingen exakt tid är ännu satt. Utskottet har utöver detta diskuterat ledningsgruppens 
bekymmer med lågt deltagande under föreläsningarna, särskilt under senare terminer. Per 
Johnsson menar att det finns en risk att institutionen får dåligt rykte om inga studenter 
dyker upp när utomstående kommer och föreläser. Det är inte heller motiverat att göra 
sådana föreläsningar obligatoriska, eftersom ett sådant beslut är förenat med en del 
teknikaliteter runt innehåll och examination. Utskottet föreslår att det skapar ett formulär 
som delas ut till t8-10 för att få reda på mer exakta orsaker till varför folk är frånvarande. 
Utskottet tänker sig att detta formulär ska delas ut på plats i samband med obligatoriska 
moment för att verkligen se till att så många som möjligt svarar. 
Utskottet har vidare diskuterat sitt syfte i stort – i dagsläget skiljer sig inte den egna 
verksamheten så mycket från nätverksutskottets. För att särskilja utskotten mer har 
utbildningsutskottet tänkt att man ska kanske ska satsa mer på kommunikation mellan 
studenter och institutionen, till exempel genom att månatligen skicka ut ett nyhetsbrev. 
Man har även lyft tanken att anordna en ”pluggstuga” för att ytterligare bredda 
verksamheten.  
Nästa möte kommer att hållas 4/5. 



15.2 Jämlikhetsutskottet 
Malin berättar om utskottsmötet där Martin Wolgast närvarade. Man tog upp det 
homofobiska innehållet på delkurs 2:1 och Martin tyckte att det var bra att utskottet har 
fört en dialog med Bertil och uppmuntrar utskottet att göra den uppföljning av delkursen 
som tidigare aviserats. Martin poängterar att det är svårt för ledningen att styra delkursers 
innehåll på detaljnivå. Vidare tog utskottet upp att föreläsare har skämtat på klienters 
bekostnad, varvid Martin sade att ledningen vill anordna ett seminarium om normkritik 
och pedagogik för institutionens föreläsare. Seminarierna kommer inte att vara 
obligatoriska, men Martin uttrycker en förhoppning om att de som kan tänkas behöva en 
sådan föreläsning dyker upp. Han ska också ta kontakt med Susanna Vestberg för att 
uppmuntra henne att föra en dialog med lärarlaget om detta. 
Utskottet framförde också att man tycker att användningen av begreppet ”heterofobi” 
under HBTQ-föreläsningen med Ingela Steij Stålbrand är olämpligt och kränkande. 
Angående detta sade Martin att det är svårt för honom att detaljstyra vad specifika 
medarbetare väljer att ta upp i sin undervisning, men att han haft en dialog med Ingela om 
föreläsningen. Vad gäller utskottets uppgifter om att studenter ofta bemöts motvilligt av 
manliga föreläsare när de tar upp genusfrågor vid seminarier svarar Martin att man ska ta 
upp detta under en halv personaldag där genus ska diskuteras. Slutligen frågade utskottet 
Martin om hur man ska göra när enskilda studenter använder sig av kränkande språk på 
exempelvis Facebook, men han svarade inget konkret i frågan utom att han såg allvarligt på 
saken. 
Malin avslutar med att informera om att utskottet kommer att planera Lp:s deltagande i 
prideparaden 20/5 under nästa möte. Styrelsen påpekar att Trivselutskottet har planerat 
brännbollsturneringen och grillningen samma dag, vilket förstås försvårar saker och ting. 
Eftersom Alexandra inte är närvarande tar Alexander på sig uppgiften att maila henne 
angående detta. Styrelsen säger att det också vore trevligt om utskottet kunde anordna en 
pride-fika, så som man gjorde förra året. 
Nästa möte kommer att hållas 4/5. 

15.3 Nätverksutskottet 
Fanny berättar att närmast på agendan står föreläsningen med Föreningen Storasyster – ett 
Facebook-evenemang ligger uppe och styrelsen uppmanas att dela detta i sina klassgrupper. 
Föreläsaren ska maila sitt upplägg snart och vill gärna höra våra idéer om vad hen ska prata 
om. Frågan om lokaler för föreläsningen lyfts. Föreningen ställde förut frågan om vilka vi 
hade tänkt bjuda in till föreläsningen och det har nu visat sig att de gjorde det inte för att 
de själva vill bjuda in folk utan för att de ville vinnlägga sig om att de som närvarar 
kommer att arbeta med deras målgrupp. Det skulle alltså vara okej att bjuda in socionomer 
till föreläsningen, medan statsvetare kanske inte ska bjudas in. Rörande lokaler blir det 
alltså fortfarande svårt att förutsäga hur många som kan tänkas närvara. Just nu är Eden 
131 bokat, men om det finns intresse kan Edens hörsal bokas. Styrelsen diskuterar att låta 
styrelsen fatta beslut per capsulam i frågan när de vet lite bättre hur många som vill delta, 
men något beslut fattas aldrig.  
Fanny meddelar vidare att pengarna för resan till PS17 äntligen har inkommit från Sesus. 
Utskottet ska gå ut med information till alla studenter om hur man kan söka reseersättning.  
Fanny säger att personer på BUP är intresserade av att låta programstudenter komma på 
studiebesök på Första linjen under nästa termin och utskottet diskuterar om man ska göra 
detta till någon form av temadag. Utskottet har också varit i kontakt med en föreläsare i 
IPT, men denne är bara tillgänglig i höst. Under nästa utskottsmöte ska utskottet överlägga 
hur mycket det är rimligt att boka in till hösten redan nu. Nästa möte kommer att hållas 
4/5. 

 15.4 Trivselutskottet 
Alexandra är inte närvarande, men Alexander har lite koll på utskottets aktiviteter och 
föredrar punkten. Sista mötet med balkommittén hölls tidigare under dagen (27/4) och 
balen går av stapeln i helgen. Trivselutskottet har blivit ombett att anordna 
eftersläppsfesten till t10 och man är i full gång att planera detta. En brännbollsturnering 
och efterföljande grillkväll är inplanerad 20/5. Nästa möte kommer att hållas 4/5. 

 



16. Vice ordförande informerar 
Joakim har skickat ut enkäten till programstudenterna och vill nu gå igenom svaren med styrelsen. Man 
kan konstatera att fördelningen av svaren är ojämnt fördelad mellan terminsgrupperna (övervägande lägre 
terminer). De flesta respondenter verkar ha bra koll på att Lundapsykologerna finns, vilka föreningen 
vänder sig till och tycker att det verkar vara enkelt att engagera sig i föreningen. Däremot verkar det vara 
mindre god uppfattning om vad Lp:s syfte är och de flesta verkar inte veta vad Lp:s styrelse ägnar sig åt. 
Få tycks veta hur man blir medlem, det är ojämnt fördelat angående upplevd kunskap om vad utskotten 
arbetar med och det verkar som att ytterst få känner till skillnaden mellan Lp och exempelvis SKBT. 
53,3 % av respondenterna svarade ja på frågan om Lp saknar något. Av svaren framgår att många 
medlemmar uttrycker en önskan om att föreningen borde vara mer konkret, ha fler aktiva medlemmar och 
anordna fler föreläsningar. 40 % av de svarande upplever att de inte får den information de vill ha av Lp. 
Det är spridda skurar om huruvida man upplever sig veta var man ska finna information om Lp. 
Joakim har sammanställt en handlingsplan där två huvudfrågor behandlas: Organisation och 
kommunikation. Vad gäller organisation har Joakim förslaget att det andra stormötet på våren avskaffas 
och att strukturen runt hur man blir medlem förenklas. Beträffande kommunikation borde styrelsen ta 
fram en tydligare strategi kring detta, så att studenterna på programmet lättare får veta vad styrelsen och 
utskotten sysslar med. Styrelsen finner klokt att börja skriva ett månatligt informationbrev till studenterna 
där information om styrelsens, utskottens och institutionens verksamhet samlas på ett för alla lättbegripligt 
sätt. Linnéa påpekar att ansvaret för detta inte enbart kan falla på pr- och informationsansvarig, utan att 
exempelvis utbildningsutskottet och styrelsens sekreterare skulle kunna vara aktiva i detta. 
Styrelsen finner lämpligt att starta en arbetsgrupp för att arbeta medhandlingsplanen. Joakim, Alexander, 
Linnéa, Jakob och Isak är preliminärt intresserade. Vid mötet för denna arbetsgrupp skulle 
handlingsplanen kunna granskas mer i detalj och frågor som att förbättra Lp:s informationsbroschyr, 
skicka ut information till t1 innan de ens börjat på programmet eller liknande avhandlas. Mötet med 
arbetsgruppen för arbete med tydligare kommunikation bokas 2/5 klockan 15:00-17:00 och är endast 
avsett för styrelsen. 
Joakim meddelar utöver detta att inga framsteg angående utökad behörighet på styrelsens LU-kort har 
gjorts än och att det kanske är bäst att släppa arbetet med detta till nästa termin. Inget datum för nästa fika 
med Lp är spikat. 
 

17. Rapport från Pr- och informationsansvarig 
Struken. 

 
18. Siegvaldbalen 2017 
Alexander föredrar punkten. Balen kommer att hållas nu på lördag (29/4) och allt är under kontroll – 
fakturorna är betalda, dansträning hålls under veckan och så vidare. Balkommittén ser fram emot att få 
delta. Slutresultatet i balansräkningen blir att balen går med förlust om cirka 1000 kronor, vilket får anses 
vara acceptabelt med tanke på tidigare prognos på en förlust på 4000 kr.  

 
19. Stormöte 23 maj 
Valberedningen har utlyst vakanta poster till stormötet och ett evenemang har skapats på Facebook. 
Nomineringar till vakanta poster ska inkomma senast lördag 29/4 och skickas till 
valberedningen@lundapsykologerna.se. Alla styrelseledamöter uppmanas att nominera minst två personer 
och det spelar ingen roll om det är två nomineringar till samma post. Om möjlighet finns bör man själv 
underrätta dem man nominerar om att de är just nominerade. Stormötet kommer att hållas i Eden 129 och 
prefekt Robert Holmberg kommer att närvara för att hålla ett anförande om vikten av 
studentengagemang. Enligt stadgarna måste affischer som utlyser mötet vara uppe senast två veckor före 
mötet och kallelsen måste skickas ut vid samma tidpunkt. Varje styrelseledamot uppmanas att skriva en 
kort beskrivning av sitt ansvarsområde och sin verksamhet i den Powerpoint-presentation som ska 
användas under mötet. Deadline för detta är 16/5. Fika under stormötet får kosta högst 200 kronor och 
ansvaret för att detta köps in faller på Linnéa efter att hon ställt upp som frivillig. Avgående ledamöter får 
säga om de vill ha en gåva nu eller till hösten – budgeten för terminen ligger på 700 kronor. Det förefaller 
som att det bara är Alexandra som ska ha en gåva då övriga ledamöter uppger sig villiga att vänta till 
hösten. Alexander tar ansvar för att denna gåva köps in. 



Styrelsen går därefter igenom mandatperiodernas längd eftersom det finns en viss förvirring kring detta 
bland ledamöterna. Styrelsen finner att det kan vara lämpligt att uttrycka mandatperiodernas längd i termer 
av ”mellan stormöten” i stället för terminer, eftersom detta lämnar vissa luckor mellan mandatperioderna. 
Frågan kommer att diskuteras närmare under ett lunchmöte under den kommande veckan. 

 
20. Stadgeändringar – Proposition 1 
Proposition 1 har bifogats i kallelsen till innevarande styrelsesammanträde. Propositionen nämner inte att 
man måste vara medlem i Psykologförbundet för att få rösta under årsmötet för SPFS Lund, men 
styrelsen finner att ansvaret för att endast röstberättigade röstar läggs på SPFS i stället för att föras in i 
Lp:s stadgar. Styrelsen finner inget annat att anmärka på och sluter sig till att propositionen är färdig att bli 
föremål för röstning under kommande stormöte.  

 
21. Stadgeändringar – Proposition 2 
Denna planerade proposition fanns inte bifogad i kallelsen till styrelsemötet, men kommer att avhandla 
förändringar i mandatperiodernas längd, antalet stormöten och eventuellt villkoren för stormötenas 
beslutsmässighet. Alexander, Joakim och Jakob anmäler sitt intresse att arbeta med denna proposition. 
Styrelsen beslutar att delegera ansvaret för propositionens utformande till dessa personer. 

 
22. Medlemsregistrering  
Jakob, som är ansvarig för att skicka medlemsregister till Sesus, berättar att det var en onödigt omständlig 
process att samla in medlemsregister. Därför har han utformat en Google Form där aktiva medlemmar i 
Lp själva kan registrera sig för att göra det hela enklare. Detta formulär kan sedan skickas ut till hela 
programmet varje termin. Styrelsen beslutar att vidare diskussioner om detta kan föras på 
arbetsgruppsmötet på tisdag nästa vecka (2/5). 
 

23. Datum och fikaansvar för nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte är 18/5. Joakim är fikaansvarig. 
 

24. Övriga ärenden 
Styrelsen beslutar att ett arbetsgruppsmöte ska hållas på tisdag nästa vecka (2/5) för att diskutera 
mandatperioder, stadgar, medlemsrutiner och vad styrelsen ska spendera kvarvarande medel på. 
Styrelsen avhandlar därefter kort vilka poster som inte kommer att fyllas av personer som redan sitter i 
styrelsen. 
Jakob vill slutligen informera om att Samhällsvetarkåren har valt nya medlemmar till sin fullmäktige och 
att några av dessa vill utöka samarbetet med studentföreningarna. Det vore därför en god idé att skicka 
kallelser till styrelsemöten även till dessa personer. Därutöver har kåren valt in en gammal Lp-aktiv, Maja 
Straht, till att arbeta heltid som arbetsmarknadskoordinator, vilket förstås ger goda möjligheter för att 
kontakterna mellan kåren och Lp ska kunna utvecklas. 
 

25. Utcheckning  
En utcheckning genomförs. 
 

26. Mötets avslutande 
Mötet avslutas kl. 19:48. 
 
 
 
___________________________________  ___________________________________ 
Isak Laghem    Alexander Heckler 
Sekreterare     Ordförande  
 
___________________________________ 
Jakob Nilsson 
Justerare  


