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Närvarande:
Beslutande ledamöter

Erik Lundin

Johanna Malmström

Jakob Nilsson
Cecilia af I{int Gustafsson

Övtiga
Thomas Bressler

Etik Lundin

Johanna Malmström

Jakob Nilsson

Tid
Klockan 17:15-19.45

Ordförande
Sekreterare

Ekonomiansvarþ
Ordförande nätverksutskottet

Valkommitté och PR inom samhällsvetarkåren

Studentrepresentant ledningsgruppen
Representant Psykologförbundets studentförcning Lund
Representant Psykologförbundets studentförening Lund

ñ li¡ende:

L. Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 17:19.

2. Utseende av iusteringsperson
Styrelsen beslutar

^tt
utse Jakob Nilsson till justeringsperson jämte ordförande Erik Lundin.

3. Mötets beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt.

4. Adjungeringar
Samtliga närrt atande adjungeras.

5. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs med ändringatn 

^tT 
punkt 6. "Samhällsvetarkåren informerar" läggs till i

dagordningen och att resterande punkter efter punkt 6 flyttas ned ett steg. Därefter beslutar styrelsen

^tt godkänna dagordningen med gSoÃa änddrrgar.

6. Samhällsvetarkåren informerar
Thomas Bressler informerar om fullmäktige; vad fullmäkuge är och hur mycket arbete som krävs om man
blrr tjllsatt. Thomas beràttar också om vilka sociala fördelar som kommer till föl,d med att ansöka och bli
ântagen. Vidare l>eràttzrhan att det kommer diskuteras kring ett utformande av ett nytt sektionsstöd, som
kan komma att påverka LP, under fullmäktige 1.-2/12.

Thoma¡ Bre¡¡ler lämnar mölet k/. l7:34.



7. Fastställande av föregående protokoll
Styrelsen såg över det föregående protokollet på mötet då det inte skickades ut med kallelsen. Styrelsen

beslutar

atr protokollet 2018:5 förs till handlingarna.

8. Ordförande informerar
Erik berättar att datum för en kommande kick-off med styrelsen kommer.

Jakob påpekar att det gàrbra att tillsätta vakanta poster i styrelsen under året utan att det sker på ett
stormöte.

9. SPFS Lund informerar
Johanna Malmström informerar om byte âv namn till Psykologförbundets studentförening Lund sâmt att

föreningen haft uppstartsmöte.

1.0. Studentrepresentant i ledningsgruppen informerar
Edk Lundin informerar om att ledningsgruppen hade möte förra veckan. Det som togs upp på mötet var
dels att programmet har problem med rekrytering av lektoraq både till samtalsmetodik och
utvecklingspsykologi, och dels kring am examensutvärderingen hade varit sämre i avgångsklassen VT18 än

tidigare år. Detta üor man beror på själva kursgruppsklimatet. De diskuterade lite kring hut man ska

förhindra att denna situationen kommer uppstå i framtiden, dock ár det ingen trend än utan misstänks

bero på utomstående orsaker.

1L. Planering av kommande stormöte
Sryrelsen beslutar

^tt
skjuta fram punkten "planeringen av stormöte"

L2. Ekonomi
Jakob presenterar ekonomin från föregående år samt föreslår en budget för nästkommatde âr. LP har en

större budget det här äret àn tidigare på grund av att vi hat fâtt mer pengâr från SESUS, i och med vi har
fått fler medlemmar. Styrelsen beslutar

^tt
faststâlla den föreslagna budgeten.

13. Rapporter från utskotten
Cecilia lapporter r från nätverksutskottet. Det första uppstartsmötet bestod av brainstorming dfu mänga
olika idéer kom upp, bland annat att bjuda in till paneldebatt med olika teman, ptioritera studiebesök, Bup
första linjen, "van7þa" bup, ätstörningsenheten, rättspsyk, slutenvården, samarbete med Psykisk

Ohälsa-Projektet (POP), mentorskap mellan terminet och/eller seniorpsykologer samt suicidprevention.
Cecilia kommer âtt representeraLP på.A.rbetsmarknadskommitténs möte, som hålls av
Samhällsvetarkåren.

14. P r- och informationsansvarig informerar
Srrøken.

15. Utbildnings- och Jämlikhetsutskotten
Styrelsen diskuterar vad som ska hända med utskotten nfu ordförandepostetna för utskotten är
vakantsatta. Ordförande berättar att han tänkte engagera sig i utbildningsutskottet och vidare diskuteras



om någon i styrelsen kan tänka sig att hålla lite i jämlikhetsutskonet, alternativt om någon känner någon
som är intresserad 

^v 
attva;ra. ordförande. Styrelsen beslutar

ùtt utse Erik Lundin till tillförordnad ordförande för utbildningsutskortet.

16. Budgetöverckott
Straken.

l7 . Ovnga diskussionspunkter
Fú.gan om någon vill ta upp något i nyhetsbrevet ställs

Jakob berättar. anLP har möjlighet ¿tt ge fyra stycken från styrelsen tillgång till utökad
LU-kortsbehönghet. Styrelsen beslutar

att geJakob, Cecilia, Erik och Axel utökad LU-kortsbehörighet.

18. Datum och fikaansvar för nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutar

atl nästa styrelsemöte hålls 1.0 / 10 þJ 17.1 5 samt att Johanna aîsvrrrar. för fika.

L9. Mötets avslutande
Mötet avslutas k1. 18:32.
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J Erik Lundin
OrdförandeSekreterare
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Jakob Nilsson

Justerare


