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SAMMANT nÄonsp ROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Plats

Tid

F,d1,29, Eden, Paradisgatan 5,

Närvarande:
Närvaro enligt bilaga

1.

Lund

201.8-05-22

I(lockan

1,6:15

1 (3)

-

17:75

Narvaroliga 2018-05-22

g Årcnde
Ordförande för Lundapsykologerna Linnêa Eng hälsar alla välkomna till mötet.
1,.

Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat klockan 16:L3.

2. Beslut om mötets behöriga utlysande
Nlötet hat utlysts två veckor innan utsatt tid, såväl via e-post, på sociala medier som med affischering.
I(andidatur till vakanta poster har utlysts i samband med detta. Mötet beslutas därf& ha utlysts enJigt stad-

gtn.

3. Adiungeringar
lvlötet beslutat att adjungera samtliga icke-medlemmar och ge dessa nàwaro-,yttrande- samt yrkanderätt.

4. Y al av mötesfunktionärer
4,1 Y al av mötesordförande
Egil Huseid utses till mötesordförande.
4.2 Y al av mötessekreterare
Josefìn Persson utses till mötessekreterare

4.3 Y al av justedngspers oner

tillika rösträknare

Linnéa Eng och ,{.lexander Heckler utses till justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Fastställande av dagordning och röstlängd
Mötet fastställer den föreslagna dagordningen med följande justeringar: punkt 12 "Eventuella propositioner" samt punkt 13 "Eventuella motioner" stryks då inga propositioner eller motionet inkommit. Punkt
9 "Beslut om styrelsens rätt att t-illsätta vakanta poster mellan stormötena" läggs trll. Ändringen sker med
efterföljande justeringar av punktnumreringar.

En närvarolista skickas runt som även fungerar som röstlängd. Röstlängden fastställs till 15 röstberättigade
pefsonef.

6. Styrelsens och utskottens verksamhetsberättelser
6.l Verksamhet
Ltnnéa Eng informerar om styrelsens och utskottens verksamhet under terminen som gått.
Jämlikhetsutskottets verksamhet. Utskottet har arrangerat en gästföreläsning med Tove Lundberg
på temat bemötande ur ett HBTQ*-perspektiv och en gästföreläsning med Una Tellhed om den
skeva könsfördelningen inom akademin.
Utbildningsutskottets verksamhet. Utskottet har förutom att samla in synpunkter från studenter
och deltagit i lärarnas kursutvärdedngar anordnat en gästföreläsning om ortorexi. En gästföreläsning om wångsvård ur ett br'ìrkarperspektìv var planend, men fick ty'värr ställas in.
Nätverksutskottets verksamhet. Utskottet har arcangerat en gästföreläsning med tre skolpsykologer
och en om habilitenng. Dessutom har utskottet samarbetat med Psykisk Ohälsa-Pro¡ektet (POP)
kring en föreläsning om missbtuk samt ordnat ett studiebesök på BUP första linjen i Lund. Utskottet har också organiserat reseersättning för PS18.
Trivselutskottets verksatnhet. Utskottet har anordnat en finsittning under vårens anknytning och en
utfll'kt till Skq'lle med mat och v¿ndting. Efter stormötet kommer en avsiutningsgillning äga rum i
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Stadspatken som utskottet också anordnar. Slutligen har utskottet
tör information om an^nsvaitat
knytningen och kontakt med faddrarna.
Stytelsens arbete. Styrelsen hat under våren träffas ungeFár var tredje vecka under 2,5 nmmar Fokus har varit frågor kring hur föreningen ska drivas framàt, utbildningsbevakning samt beslut om

föreningens ekonomi.

6.2 Ekonomi
Iinnéa Eng informerar om föteningens ekonomi. Föreningen hade ett stort överskott i slutet av
terminen. Styrelsen har beslutat âtt en stor del av summan kommer att gå till faddraLrrra för inköp
som kan användas under anknytningen för flera terminer framät. Styrelsen har också beslutat att
höja anknytningsbudgeten inför höstterminen 201,8. Lltöver det kommer överskottet att gå till inköp till Skinners (däribland bestick och vattenkokate). Reseersättningen till de som åkt tjll PS18 betalades ut igår (21 / 5).

7. Avtackning av avgående styrelseledamöter
Avgående styrelseledamöter avtackas: Linnéa Eng (ordförande för Lundpsykologerna), Josehn Persson
(sekretetare för Lundapsykologerna), Erika Sigurdsson (otdförande för utbildningsutskottet) samt Ebba

Olsson (ordförande för jämlikhetsutskottet).

8. Val av ordinarie styrelseledamöter
8.1Val av ordförande
Valberedningen framlägger sin nominering av Edk Lundin och föreslår atthan väljs till ordförande
tillika Ftmatecknare för Lundapsykologerna på 2 terminer.
Mötet väljer Erik Lundin till ordförande tillika hrmatecknare för Lundapsykologerna på 2 terminer,
Julia Denkiewiqg,år

kl

16.4/

8.2Yal av sekreterare
Valberedningen framlägger sin nominering avJohanna Malmström och föreslår att hon välf s till
sekreterare för Lundapsykologerna på 2 terminer.
Mötet väljerJohanna Malmström till sekreterarc föt Lundapsykologerna på 2 terminer.

8.3 Val av ekonomiansvarig
Valberedningen framlägger sin nominering avJakob Nilsson och föreslår atthan välf s till ekonomiansvarig tillika Ftmateckn¿re för Lundapsykologerna pä 2 tetminet.
Mötet väljerJakob Nilsson till ekonomiansvarig tillika Fumatecknare för Lundapsykologerna på 2
terminer.

8.4 Val av ordförande föt

utbildningsutskottet

Valberedningen föreslår att vakantsätta posten som ordförande för utbildningsutskottet såvida
ingen nominering inkommer omedelbart.
Ingen nominering inkommer.
Mötet beslutar att vakantsätta posten som ordförande fór utbildningsutskottet.

8.5 Val av ordförande för fämlikhetsutskottet

Valberedningen föreslår att vakantsätta posten som ordförande föt jämlikhetsutskottet såvida ingen
nominering inkommer omedelbart.
Ingen nominering inkommer.
Mötet beslutar att vakantsätta posten som ordförande föt jämlikhetsutskottet.

9. Beslut om styrelsens rätt att tillsättavakalnta" poster mellan stormötena
Linnéa Eng Êöredrar punkten.
Mötet beslutat att ge styrelsen rätt att tjllsätta vakanta styrelseposter mellan stormöten¿.
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10. Presentation av Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet
.ltruken.

LL.

Presentation och val till SPFS Lund

JoseFrn Persson, ordförande för SPFS Lund och studeranderådsrepresentant i Sveriges Psykologförbund,
infotmetar om föreningens vetksamhet vårterminen 2017 - vårterminen 201,8. Föreningen har i dagsläget

ungefür 8 aktiva medlemmar. Representanter från Lund har deltagit i tre studeranderådsmöten i Stockholm. Föreningen har varit med och artangerat PT?- och arbetslivsdagen under vårterminen 2017 och
2018 samt anotdnat fem lunchföreläsningar på olika temân. Föreningen har också medverkat i ett Saconäwerk tillsammans med andra Saco-anslutna studentförbund, liksom anordnat medlemsrekryteringar och
a*setat med att utveckla föreningens struktur och organisation
Mötesordförande informeÍar orr'valförfarandet. Nominering sker på plats. Medlemmar i Sveriges Psykologförbund har rösträtt.
Röstlängden fastställs till L0 personer.

ll.lYal

av ledamötet

i SPFS Lunds styrelse

Jakob Reuterdahl nominerar sig till ordförande i SPFS Lunds styrelse.
Mötet väljerJakob Reuterdahl till ordförande i SPFS Lunds sryrelse på ett år
Johanna MaLmström nominerar sig till vice ordförande i SPFS Lunds styrelse.
Mötet väljerJohanna Malmstöm till ordförande i SPFS Lunds styrelse på ett år
11.2 Y al av Studeranderådsmedlem
Mötet väljetJakob Reuterdahl samtJohanna Malmström tjll Studeranderådsmedlemmar i Sveriges

Psykologförbund på ett år.

12. Eventuella övriga frågor
Frågan om hur föreningen kan arbeta med att få fler personer att komma till stormötet tas upp. Följande
förslag dyker upp under diskussionen: förtydliga vad Lundapsykologerna gör och är; fortsätta öka synJigi exempelvis sociala medier; valbetedningen kan hjälpa till att informera om stormötet i terminsgrupperna; ta kontakt med studenter personligen; utöka kontakten med studenter på de övre terminerna;
öka engagemanget i utskotten; bedriva verksamhet som lockar studenter på de övre terminerna.
heten

13. Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat kl 17:11

Persson
Mötessekreterate

Egd
Mötesordförande

Alexander Heckler

Linnéa Eng

Justeringsperson

Ordförande
tillika justeringsperson
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