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Lundapsykologernâs styrelse

Sammanüädesdatum

SAMMANTnÄoBsp ROTOKOLL

201,8-03-21,

1 (s)

10'

Protokoll 2018:3
Plats

Tid

P017, Hus P, Paradisgatan 5 P, Lund

Klockan 77:30-20:00

Närvarande:
Beslutande ledamöter
Linnéa Eng
Pâr Bengtsson

Ordförande
Vice ordförande

Josefin Persson
Jakob Nilsson
Julia Denkiewicz
Ebba Olsson
Cectlia Af Klint Gustavsson

Sekreterare

Erika Sþrdsson

Ekonomiansvarig
PR- och inforrnationsansvarig

Ordförande iämlikhetsutskottet
Ordförande nätverksutskottet
Ordförande utbildningsutskottet

Övriga
Jakob Nilsson

Snrdentrepresentant ledningsgruppen tillika representant
Svedges Psykologförbunds studenter i Lund (SPFS Lund)
Representant Samhâllsve tzrkâren
Studentrepresentant i ledningsgruppen
Representant SPFS Lund
Representant SPFS Lund

Maja Straht

Erik Lundin
Josefin Persson
Julia Denkiewicz

ñ.lirende:
1. Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 17:35.

-

2. Utseende av justeringsperson
Styrelsen beslutar

att

utse Julia Denkiewicz

till justeringsperson jämte ordförande Linnéa Eng.

3. Mötets beslutsmässighet
Mötet dr beslutsmässigt.

4. Adjungeringar
Samtliga nâwarande adjungeras.

5. Fastställande av dagordningen
Dagordningen faststâlls med ândring^ln
punkt 9 "Samhällsveta¡kå¡en i¡formerar" flyttas upp till efter
^Ll
punkt 7. Därefter beslutâr styrelsen

ati

godkänna dagordningen med gjorda àndnngar.

6. Mårunda
En mårunda genomförs.

7. Fastställande av föregående protokoll
Styrelsen beslutar

att

protokollet 2018:2 förs till handlingarna.

8. Samhällsvetarkåren informerar
Maja, arbetsmarkandskoordinator på kåren, informerar om âtt nominedngsperioden for förtroendeposter
inom Samhällsvetarkåren 2018-2019 är öppen till och med den 26/3.Maja uppmuntrar styrelsens
medlemmar att söka platserna sant att sprida ordet till aktiva i utskotten då det ûnns mànga spännande
poster utlysta med stor möjlighet att påverka universitetspolitiken. Det behövs ingen förkunskap för att
kandidera till postema. Det finns lediga poster i bland annat valberedningen, valnämnden samt
kårstyrelsen, Iiksom som s¡¡dentrepresentaot. Áven de så kallade heltida¡posterna är öppna fcir ansökan,
det handlar då om en a¡betsmarknadskoordinator, en eventkoordinator samt presidium bestående av en
ordförande och wå vice ordförande. Samtliga heltidarposter är arrodende. Mer inforrnation om de
sökbara posterna finns på Samhällsvetrakårens hemsida: samvetet.org/kandidera. Frågor kan skickas till:
infoô.samvetet.lu. se.
Jakob kommer kl 17:49
Maja g,år kl 1 7:5 5.

9. Ordftirande informerar
9.1Rengöring av micron i P005
Linnea undtar hur det har gân med rengöring av microvågsugnen i P005? Den är rengjord,
styrelsen tackatJuha och Cecilia för genomfört arbete.

9.2 Slaget om Sambucklan
Linnéa informerar vidare om Slaget om Sambucklan, en fotbollsturnering som startades med
initiativ från studenter på psykologprogrammet. Just nu väwar psykologsnrdentemas lag, Chelpsyk,
nya medlemmar. Linnéa uppmanar styrelsens medlemm¿r att informera vidare om detta.

9.3 Stormöte i mai Q2/5)
Lin¡éa informerar också om det ár dags för styrelsen attböt1a tãnka kring det kommande stormötet
i maj. Vid nästa styrelsemöte kommer stormötet att diskuteras vidare. Ltnnéa uppmanar stytelsens
medlemmar att fundera över sätt att inspirera shrdenter att näwara vid stormötet. Linnéa uppmanar
vidare styrelsen att redan nu bö{a fundera över de poster som kommer âtt bli lecliga, både när det
kommer till att söka poster sjâlv eller nominera andra till posterna.
Ebba kornmer

10. SPFS

kl

18:00.

Lund informerar

Julra och Josefin informerar om vad som är pâ gâng i SPFS Lund och Psykologförbundet. I apnl @/ a) är
en medlernstràff tnplanerad, då kommer det att Frnnas möjlþhet att bli medlem i förbundet oc!r, t¡àlfa
föreningens aktiva medleflrmar. Vidare planerar föreningen att bli bättre på att sprida information om
lunchmöten och att ibland erbjuda matig fika under dessa samt att uppmuntra shrdenter att anordna
evenemang med finansiering fran förbundet. SPFS Lund har också kontakt med andra Saco-anknutrra

studentföieningar. En föreläsning är just nu i planeringsstadiet på temat "Dina rättigheter på
sommarjobbet". I linje med att utöka samarbetet med andra vårdstudenter Frnns också planer på att
anordna en sittning med läkarstudenter. Josefi.n informerar också om att nomineringen för poster i
Psykologförbundets studeranderåd (ordförande och vice ordförande) samt förbundsstyrelse (tre
studentsuppleanter) nu är stângd. Flera nominenngarhar inkommit till samdiga poster. Två studenter från

Lund har sökt en respektive två âv postema. Lunds universitet kommer att ha en röst i valet som kommer
att hållas på Studeranderådets nästa möte i aprn (,4-1,5/4) och där bland andra Josefin kommer atr
¡ãrvara.

11.

Studentrepresentant i ledningsgruppen informerar

Erik rapporterar frä¡ ledningsgruppens senaste möte

(7 /3). Bland annat nämndes under mötet att
institutionen har. fàn möjlighet att delta i ett piloçrojekt för Inspera, etr program fOt digltala renror.
Tyvät är genomforandet av pilottestningen mycket kostsamt. Vidare påmindes om att Ladok stânger idag
QI /3) och öppnas upp €en för personal den 9 /4 och för studenter den 1.0 / 4, samt att de anstâllda på
institutionen under våren kommer att ha möjlighet
gâ på ett pedagogiskt seminarium på temat
^tt
normkritisk och inkluderande pedagogik. -A.terigen diskuterades
också styrdokument for gmpparbeten.
Ökad randomisering i skapandet
nyz- grupper önskas från studente rna, detta för att fe itoire variation i
^v diskuterades var
gruppkonstellationema. Annat som
planer på portfolio som examensmåI, förslaget är just
nu i ett idéstadium och det är oklart vad det skulle innebá¡a i praktiken. Även planer på mentorskap lyftes
upp där t¿nken ãr att alfa studenter ska ha en mentor i form av enlärare på programmet. En arbetsgrupp, i
vilken Erik sitter med som studentrepresentant, har tillsatts för att diskutera ftâganvidare. Yrkeslivsrepresentanterna i ledningsgruppen berättade
specialisttjänster ha¡ ökat, vilket ses som positivt,
^Lt ^ntafet
men det är îortfannde okl¿rt vad en specialisttjänst
innebâr i praktiken.
Jakob informerar om att illa examensarbeten eventuellt kan komma att etikprövas i framtiden, något som

ledningsgmppen

i

dagsläget är emot eftersom det skulle vara aJltför tidskrävande och komplicerat. Jakob

informerar också om ett möte de¡ 25 / 4 där hälften av prografiìmets kurser kommer att utvärdetas.
Kurserna som kommer att utvärderas àr'. 3, 6,7 ,9,1.0,1.2, 1.3 & 14. Åsikter om kurserna kan mailas till
Jakob.

Styrelsen för en diskussion som behandlar önskemål om ökat studentinflytande gâllande
kursuwärde¡in gatna. E,tt mer hållbart system för ku¡sutvárderingar efterfrågas dâr inte allt ansv¿r för att
samla in studenternas åsikter lþger på studentrepresentanterna i ledningsgruppen. Ett förslag fiån
styrelsen fu an àtennföra "terrninsgruppsmöten" eller en funktion motsvarande studentlinken. Ett annat
alternativ àr attinföra ett kursombud per termin som har
för att samla in studenternas åsikter i de
^nsv^r
respektive terminema. Kursombudet väljs lämpligen i början
av utbildningen, alltså under de första
veckoma på termin ett. Önskemålet är vidare att insti¡-rtionen ska sätta upp ramar och rutiner för hur
studentinflltande kan öka och bära huvudansvaret för att detta fungerar samt att tillsätta eventuella
kursombud. Lundapsykologemas styrelse och utskott kar,vara behj?itplig i ett senare skede med att
exempelvis organisera kursombuden. Det är viktigt att Lundapsykologerna också kan fä insyn i, och vata
en del av, processen. Styrelsen ger studentrepresentantema i ledningsgruppen, Erik och Jakob, i uppdrag
att vidarebefordra önskemålen till ledningsgruppen.

12. Studentrepresentant

i Institutionsstyrelsen informerar

Linnéa föredrar punkten då Nexander inte kan nàrvaravid dagens möte. Följande punkter togs upp på
Institutionsstyrelsens föregående möte: det är fortsatt hógt söktryck på fristående kurser; Region Skåne
ackrediterar inte de psykoterapeuter som valt inriktning bam och ungdom vilket upprör studenter på
termin 1 på psykoterapiprogrammet som nu planetar att hoppa av; det har kommit in 104 ansökningar till
2-3 doktonrtdtjänster på institutionen; det är ett byggprojekt på gång i Paradiset, P-, O- och R-husen ska
renoveras och ett nytt studiecentrum ska byggas på parkeringen bakom M-huset vilket kommer att
realiser¿s om ca 5-6 år och innebära hyreshöjningar; ekonomin är i balans -"s\rarta" siffror istället för
"röda". Alexander föreslår âtt studentema håller en dialog med institutionen om att ta ttllbaka moment
som tâgits bort nu när ekonomin är mer stabil. Frågan diskuteras vidare på nästa styrelsemöte.

tl. Ekonomi
Jakob infornerar om att det äÃtgabidragetpâ21 000 kr från institutionen nu har kommit in till
föreningen. Jakob går också igenom de olika budgeçosterna. Om budgeten hålls kommer det finnas ett
överskott i slutet av terminen. Slutlþen lâggerJakob fram möjügheten till diskussion kring omförhandling
av budgetposterna. Styrelsen går igenom förslag på eventuella föúndnngar under framtida styrelsemöten.
Linnéa uppmanar styrelsens medlemmar att fundera på förslag till förándringar i budgeten.

14.

Rapporter från utskotten

14.1

Jämlikhetsutskottet

Ebba informerar om att det idag Q1, /3) vâr en uppskattad gästföreläsning om normkritik och
bemötande inom vården. 14 personer deltog. En gästföreläsning med Una Tellhed är planerad
april på temat att vara kvinna inom akademin.
14.2 U tbildnings uts

i

kottet

Erika informerar om att hon haft kontakt med Sþrid Steen om en eventuell foreläsning. Tywärr
verkar det finnas en överhängande risk att föreläsningen kommer att bli för dyr för utskottet att
ano¡dna.
14.3

Näwerksutskottet

Cecilia informerar om reseersättning fran Sesus till PS. Sesus kommer att kunna subventionera
biljetter till 35 deltagare altem¿tivt betala ungeÊár halva priset till alla deltagare. Bidraget ligger på
22 700 kr, vilket 'àr nãgot mer än tidigare år. I ovrigt planeras bland annat en föreläsning om
habilitering samt ett nytt studiebesök på BUP i var. Ett npt panelsamtal planeras också där
yrkesverksamma psykologer bjuds in för attptata om sina arbeten, detta som ett komplement för
moment som fallit bort på grund av nedskärningama.

14.4

Trivselutskottet

Struken.

15.

Vice ordftitande informerar

Pâr informerar om senaste Fika med LP (7 /3), vilket gick bra och det blev nàgranyamedlemmar. Pär
funderar också på hur vi ska nå de som går termin ett. Ett sätt ãr att dela event i deras kursgruppsgn¡pp på
Facebook. Pàr planerar också att göra en ny enkät att skicka ut till studenterna för att se vad folk tycker

och tänker om Lundapsykologerna.

16. PR- och informationsansvarig informerar
Julia informeÍ r om den planerade fotograferingen av styrelsen. Förslaget är att t^ bilden i samband med
nästa styrelsemöte. Julia påminner också om nyhetsbrevet som ska skickas ut denna vecka, den som vill ha
med inforrnatioo från utskotten meddelar Julia.

17.

Datum och fikaansvar ftir nästa styrelsemöte

Datum för nästa styrelsemöte är onsdag 1.8/4þJ17:30-20 (fotogafering kl 17-17:30). Ebba har fikaansvar

ffi. Övdga ärenden
Josefin, som haft kontakt med representanter från Psykisk Ohälsa-Projektet (POP), undrar om något av
utskotten är intresserade av att samarbeta med dem kring att ordna foreläsningar i Paradiseg förslagsvis i
F,de¡ 129. I sâdana fall skulle Lundapsykologernas (utskottets) bidrag vaÍa
boka själva lokalen. Cecilia
^tt
meddelar att POP kan kontakta henne i egenskap av ordförande för nâwerksutskottet
fór hjãlp med
bokning av lokal.

19.

Utcheckning

En utcheckning genomförs.

20. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 20:07 .

V

Linnea Eng

O¡dförande

4¿o o4*r¿rr*¡q{"t:ro.rrtte.l;.2
Justerare

