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Erika Sþrdsson
Axel van der H¿ve

Ordförande utbildningsutskottet
Ordförande trivselutskottet

Jakob Nilsson

Snrdentrepresentarit ledningsgruppen tiJJika representant
Sveriges Psykologförbunds studenter i Lund (SPFS Lund)
Representant Samhdllsvetarkåren
Representant SPFS Lund
Representant SPFS Lund

övriga
Sara Thiringer

Josefin Persson
Julia Denkiewicz

ñ.lirende:
1. Mötets öppnande
Mötet öppna s Id..

-

77 :44.

2. Utseende av justeringsperson
Styrelsen beslutar

att

utse Cecilia

Af Klint Gustavsson till iusteringspetson jämte ordförande Linnéa Eng.

3. Mötets beslutsmässighet
Mötet dr beslutsmässigt.

4.
S

Adiungeringar

amtliga n'àw arande

ad

jungeras

5. Fastställande av dagordningen
Dagordningen faststills med ändringa;rn attpunkt 12 "Samhällsvetarkåren infotmerar" flyttas upp till
efter punkt 6. Därefter beslutar styrelsen

godkänna dagordningen med gjorda ändringar.

^tt
6. Mårunda

En mårunda genomförs.

7. Samhällsvetarkåren informerar
Sara informerar om att kåren under våren har tagit

initiativ tll eLtt strrÍt^upp studieråd på institutionema.
Studierådet på psykologiska institutionen samlar-alla studentrepresentanteïpå
institutiånen och leds av

ordförande Alice oT)onnell. Sara upplyser om möjlþheten ftii Lundapsykologerna
an utveckla kontakten
med studierådet samt attgemensamt driva ftågor moi exempelvis Instittion.s"tytelsen.
I framtiden
kommet studieråden att fr, en mer central rolì kåren. På dei senaste studierådsmötet
diskuterades bland
t
Sean Perrin blivit tilldelad tjänsten som professor i klinisk psykologi. Han
upplevs av fTera
^tt
^nî
studenter som ett kontroversiellt val, varför prefeiten ska utreda fråga" vidãre samt
har senarelagt
befordran.
Slutligen inforrnerar Sara om att ingen i dagsläget har kandiderat till den lediga posten
som
studentrepresentant i ledningsgruppen föt psykologprogrâmmet. Sara betoni l.ik,.n
att posten tillsätts
"-,
till hösten.
Sara g,år

kl

'18:06.

8. Fastställande av föregående protokoll
Styrelsen beslutar

alt

protokollet 2018:3 förs tìll handlingarna.

9. Ordföranden informerar
Linnéainforrnerar om att
ska uppmärksammz. attden nya sångboken
\år91
${ler ett år med en
sångboksgenomsiungning (/5).Lnnéa bjuder in styrelsens
till
-.dl.oir.", everremanget och uppmunrrar
de som vill att delt¿.
Vidare informerar Lnnéa om att ordföranden för organisationen Psykologstudent
Sverige (pS) har bett
om att få bli administratör ftit Facebookgruppen "Psykologprogrammet ilund", vilken"adàinistreras
av
Lundapsykologema. Ltnnéa lyfter av den anledning." frag; krãg hor styrelsens medlemmar
ser på att ha
andra personer eller organisationer som administraìörer for sidan und.r én
Hngre period.
Styrelsen beslutar

att

organisationen PS ffu lov

"P sykologprograÍrmet i Lund,,.

^ttv^ra

administratör för Facebookgruppen

10. Planering inftir nästa storrnöte
Stormötetkommer attva.r^tisdagen ð,at22/5kl- 16-17.Följandeposterkommerattutlysasinförmötet:

-

Ordförande

Ekonomiansvadg
Sekreterare

Ordförande förutbildningsutskonet
Ordförande förjämlildretsutskonet
Lnn-êa öppnar upp för diskussion om hut nomineringsförfarandet ska se
ut. Linnéa uppmanar alla
styrelsemedlernmar att nominera åtrninston. ..r p.rron till en av postema. Fika
till mötet kommer att
anotdnas och bekostas av SPFS Lund. SPFS Lund kommer att slãcka ut separat infornation
om valbara
SPFS Lunds styrelse (ordförande samt vice ordförande tilliþ ¡sp¡s5snranter
i studeranderådet).
l:j:t_i
Egrl Husseid, styrelseledamot i kåren, kommer attvat^presidieordförande. Linné
a ansvarar för
dagordning och Google slides-presentation. Kallelr.tr gã. ut den 7
/5.Yidarediskureras gåvor tìll avgående
stpelseledamöter. Önskemål flnns bland de avgående Iedamöterna om ¿t skänka
p..rgri,itt någon ideell

organisation.

Styrelsen beslutar

institutionens hemsida; inom en snart framtid (eventuellt till hösten) väntas ett nytt system för finansiering
av högre utbildning tas i bruk, vilket kommer att kunna få konsekvenser för kvaliteten på utbildningen,
bland annat i form av mängden lär¿dedd tid, föreläsningar etc.
På forekommen ftâga diskutems hur det gfu med utredningen gállande utbildningsterapin. Jakob
informetar om att utbildrungsterapin kommer att fortsätta som vanligt tillsvidare.

16.

Ekonomi

Jakob informerar om föreningens ekonomiska läge samt att medlemsregistret ska skickas in till Sesus.
Styrelsen beslutar

^tl
201,7).

skicka in hela medlemsregistret

till

Sesus (inkluderat personer som

blivit medlemmar under

En diskussion förs därcfter om att flera styrelsemedlemmar fått kännedom om att personer inte vet ifall

de

ät medlemmar i fcireningen eller inte. Ett förslag är att skicka ut ett standardmail som en bekräftelse till
den som blir ny medlem. Jakob undersöker om det går att göra automatiskt via formuläret. Medlemskapet
gäller undet hela tiden som personen studerar på psykologprogrammet i Lund. Medlemsregister och
medlem skap diskuteras vidare på nâstkommande styrels emöte.
Jakob uppmanar styrelsens medlemmar att fundera över önskemål om rnköp in innan terminens slut.
trrâ"gan tas upp på nästkommande styrelsemöte.

17.

Rapport från utskotten
17.1

Näwerksutskottet

Cecilia informerar om att nätverksutskottet anordnade en föreläsning tillsammans med POP
(?sykisk Ohälsa-Projektet) igår (17 /4). Samarbetet mellan psykolog- och lâkarstudenter är
uppskattat. Vidare berättar Cecilia att det planetade studiebesöket på BUP första linjen är bokat till
denT /5. Dessutom finns planer på en näwerksträff över terminsgränserna i anslutrring till en av
trivselutskottets aktiviteter framöver, samt ett panelsamtal med yrkesverksamma psykologer tìll
hösten.

17.2

Trivselutskottet

Axel informem ftän utskottets senaste möte Q9 /3) då följande idéer diskuterades: en sittning i
vår, filmkvâll på Samvetet þlir inte av till våren), utflykt till Sþlle (troligen 11/5) samt en
avslutningsaktivitet med brännboll/volleyboll i Stadspatken. Utskottet har också planer på att
anotdna en paintball-aktivitet. En diskussion har fötts med de nya faddrama. om
köpa in någon
^tt
typ av "anknytningsplagg" till faddrama (t ex mössa fhatt, ttöja,mantel). Fragan diskutetas vidare
på nästkommande styrelsemöte. Nästâ lunchmöte är imorgon (19 /4).
Cecilia går kl 20:02
Julia g,år kl 20:02.

Vidare önskar trivselutskottet att utöka budgetundedaget för att kunna genomföra de aktiviteter
som är planerade.
Styrelsen beslutar

att

trivselutskottet får sammanlagt 1500 kr fran jämlikhetsutskottet och utbildningsutskottet.

17.3 Jämlikhetsutskottet
Ebba berättar att den genomförda lunchforeläsningen med Una Tellhed (10/4) vat informativ och
uppskattad. Eftersom salen inte var bokat eftet föreläsningen blev det tillfälle att mrngla efteråt,
vilket också vat uppskattat. Nästa lunchmöte âr på fredag Q0 /4). Jakob informerai om att han
haft kontakt med representanter från Kommittéen förJämlikhet, Likabehandling och Mångfald
(KJLI\4) och att de gärna vill träffa utskottet föt ett gemensamt möte.
17.4

Utbildningsutskottet

att

beloppet för avskedsgåvor till avgående styrelseledamöter (som avtackas den 22/5) skänks

till väþtande ändamål.

ùtt beloppet föt avskedsgåvot till avgående styrelseledamöter (som avtackas den 22/5) höjs
från 650 kr till 1000 kr.

Styrelsen diskuterar hur stormötet och de valban postema på bästa sätt ska marknadsfciras. Följande
marknadsfödngsvâgr bestäms (ansvariga personet inom patentes): affischedng 0"1i"); "Fika med LP"
pär), Instagram Sulia); informera om stornötet på tacksittningen (de stytelseledamöter som deltar i
tacksittningen); infornera i termin 1-3 (termin 1-2:Pàr. och Axel, termin 3:Juhaoch Cecilia); informera
samband med evenemang som utskotten anordnar (utskottsansvarig).
Slutligen föreslår Linnéa att anordna en social aktivitet i samband med stormötet för att inspirera till

i

deltagande i mötet.
Styrelsen beslutar

att
att

anordna en grillning efter stormötet dit âlla psykologstudenter är inbjudna.

Lundapsykologerî bekostar middag i samband med grillningen för de som deltar på

stofmötet.

11.

Idégenerering inför hösten

Styrelsen beslutar

att

punkten tas upp på nästkommande styrelsemöte.

l2.Tackevent med aktiva medlemmar
Linnêa föreslår att styrelsen anordnar ett tackevent föt de medlelnmar som varit aktiva i utskotten under
terminen. Styrelsens medlemmar diskuterar förslag på aktiviteter. Dä alla var nöjda med förra terminens
upplägg fcireslås middag på restaurangen !Øinblads eller på en nation. Till nästa styrelsemöte tar
ordförandena för utskotten reda på om de aktiva medlemmarna är medlemmar i Studentlund (krav för att
äta på nation). Följande datum bestäms för aktiviteten: onsdag 9/5 kl 18:30.

ft. SPFS Lund informerar
Josefin informerar om att SPFS Lund kommer att sponsra en dag om psykologi och rasism Q6/5) som
affangetas av studenter på psykologprogrammet, samt att det kommer att hållas en medlemst¡äff innan
terminens slut där alla studenter som vill har möjlighet att bli medlemmar i Sveriges Psykologförbund.
Vidare rapporteras från studeranderådets senaste rr,öte (1.4-1.5 /4) dfu det bland annat valdes in en ny
styrgrupp för studeranderådet samt tre suppleanter till F'örbundsstyrelsen. Lund är representerat i form av
David Nilsson (nyinvald internationell koordinator i studetanderådets stggrupp) samtJosefin Persson
(nyinvald suppleant i Förbundsstyrelsen).

14. Studentrepresentant

i ledningsgruppen informerar

Jakob informerar om att det snart kommer att var ett möte där hzilften av programmets kurser ska
utvärdetas. Vidate uppmanar han styrelsens medlemmar att söka den vakanta posten som representant
ledningsgruppen samt vakânta poster som ersättare.

15. Studentrepresentant

i

i Institutionsstyrelsen informerar

Då Alexander inte kan näwara vid dagens möte föredrarLinnéa punkten.
Den mall som ledningsgruppen diskuterat för gruppkontrakt och gruppreflektion har nu skapats och
antagits. Det innebär att den kan börja användas på samdiga kurser på programmet. En annan
diskussionspunkt i ledningsgruppen harvant hur psykologprofessionen kan följas upp bättre under
utbildningen, sâ att studenterna får möjþhet att teflektera över sin profession och progression.

I

Institutionsstyrelsen har bland annat följande diskussionspunkter vantpâ dagordningen: processen kring
tilldelning av doktorandtjänster har följts upp och undersökts vidare, vilket visar på en i stort sätt jämn
fördelning mellan kvinnliga respektive manliga handledare och att ingen snedfördelning har förekommit
(vilket varit en farhâga); ett strategidokument för institutionens arbete gdllande forskning, utbildning och
strategisk samverkan har antagits, dokumentet styr verksamhetens arbete och kommer snart att finnas på

Erika informerâr om att en planerad gästforeläsning är på gång, men att kommunikationen med
föreläsaren går långsamt samt att en länk till ett formulär har posøtr ¡ r¿¡¡tl'iga Facebook-gruppet

för de terminer där kurser
18.

ska utvärderas.

Vice otdftirande informerar

Pär planerar "Fika med LP" inför stormötet, datum kommer att läggas upp i styrelsens Facebook-grupp.

19. PR- och

informationsansvarig informerar

Julia etbjudet sig att bidra ifall de nya faddtama behöver hjälp med infonnationsmaterial eller annat. Julia
föreslår också att posten som PR- och informationsansvarig i framtiden skulle kunna göras om till ett eget
utskott. Frågan tas upp på nästkommande styrelsemöte. Julia fötedrar punkten innan hon lämnar mötet.

20. Övriga diskussionspunkter
Josefin lyfter fragan om moment som taSfts bort till följd av nedskämingma.Frâgart diskuteras på
nästkommande styrelsemöte.

21.

Datum och fikaansvar ftir nästa styrelsemöte

Datum för nästa styrelsemöte är onsdag 2/5ld. 17:30-20:30.ünnéahar fikaansvar.

22.Utcheckning
En utcheckning genomförs

23. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 20:28.

Linnéa Eng

Persson
Sekreterare

T

Ordförande

Gustavsson
Justerare

