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Plats  Tid  
Eden 129, Hus H, Paradisg. 5, Lund Klockan 16:00-18:00 

Närvarande: 
 Närvaro enligt bilaga 1, Närvarolista. 

§  Ärende: 

Lundapsykologernas ordförande Alexander Heckler hälsar stormötesdeltagarna välkomna och öppnar 
mötet. 

1  Beslut om mötets behöriga utlysande 

Mötet beslutas vara behörigt utlyst.  

2 Val av mötesfunktionärer 
2.1 Val av mötesordförande 
 Martin Hansen utses till mötesordförande. 

2.2 Val av mötessekreterare 
 Magda Beckman utses till mötessekreterare. 

1.3 Val av justeringspersoner tillika rösträknare 
Linnéa Eng och Alexander Heckler utses till justeringspersoner tillika rösträknare 
jämte mötesordföranden. 

3  Fastställande av dagordning och röstlängd 
Dagordningen fastställs. Röstlängden består vid öppningen av mötet av 29 röstberättigade 
mötesdeltagare.  

4  Styrelsens och utskottens verksamhetsberättelser verksamhetsåret 2015-2016 

 4. 1 Verksamhet 
 Före detta ordförande Ida Runemark och före detta vice ordförande Maja Straht 
 presenterar Lundapsykologernas organisation med styrelse, utskott och arbetsgrupper. 

 Ordförande för jämlikhetsutskottet, Bea Hägerström, presenterar utskottets aktiviteter under 
 det gångna verksamhetsåret, samt utskottets idéer och planer för denna höst.  

 Bea Hägerström går kl 16:35. 

 Ordförande för nätverksutskottet, Jakob Nilsson, samt tidigare utskottsordförande 
 Alexander Heckler presenterar utskottets aktiviteter under det gångna verksamhetsåret, samt 
 utskottets idéer och planer för denna höst. 

 Ordförande för utbildningsutskottet, Linnéa Eng, presenterar utskottets aktiviteter under 
 det gångna verksamhetsåret, samt utskottets idéer och planer för denna höst. Hon ger även 
 information kring de planerade nedskärningarna på psykologprogrammet, och vad som görs 
 från Lundapsykologernas håll och vad studenter kan göra för att engagera sig och stoppa 
 nedskärningarna.  
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Ordförande för trivselutskottet, Josefin Samuelsson, samt tidigare utskottsordförande Emma 
Petzén presenterar utskottets aktiviteter under det gångna verksamhetsåret, samt utskottets 
idéer och planer för denna höst. 

Mötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. Se dokumentet 
Lundapsykologernas verksamhetsberättelse Verksamhetsåret ht 2015 - vt 2016 som medföljde kallelsen.
(28 röstberättigade närvarande) 

  4.2 Ekonomi 
 Före detta ekonomiansvarig Emma Roos af  Hjelmsäter sammanfattar räkenskaperna under 
verksamhetsåret 2015-2016. Se dokumentet Ekonomisk redogörelse av bidragsstöd till 
Lundapsykologerna från Institutionen för psykologi vid Lunds universitet som medföljde kallelsen. 

Den ekonomiska verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. (28 röstberättigade närvarande) 
  

5  Revisorns berättelse 
Revisor Andrea Karltorp är ej närvarande på mötet, men revisionsberättelsen hon författat läses 
upp på mötet. Se dokumentet Revisionsberättelse som medföljde kallelsen. 
 Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. (28 röstberättigade närvarande) 

6  Beslut om ansvarsfrihet 
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015-2016. (21 röstberättigade 
närvarande, då den tidigare styrelsen ej har rösträtt) 

Isak Einarsson, Niklas Tidelius, Navid Momeni samt Ebba Olsson går kl 17:00. 

7 Val av ordinarie styrelseledamöter 
7.1  Val av vice ordförande för Lundapsykologerna 

Valberedningen har inga nomineringar till posten, och mötet beslutar att nyttja fri 
nominering. Elin Hansson kliver fram som kandidat till posten. 
Mötet beslutar att valberedningens kandidat Elin Hansson väljs till vice ordförande för 
Lundapsykologerna för två terminer. 

7.2  Val av ekonomiansvarig för Lundapsykologerna 
Valberedningen har inga nomineringar till posten, och mötet beslutar att nyttja fri 
nominering. Då inga nomineringar framkommer, beslutar mötet att delegera rätten att 
tillsätta ekonomiansvarig till styrelsen, och att vakanssätta posten fram tills dess. (24 
röstberättigade närvarande) 

8  Val av övriga poster 

  8.1  Val av revisor 

    Valberedningen föreslår Pal Olsson till posten som revisor. Mötet beslutar att Pal Olsson 
    väljs till Lundapsykologernas revisor för verksamhetsåret 2016-2017. (24 röstberättigade 
    närvarande) 

    Anna Friman går kl. 17:25. 

  8.2  Val av valberedning 
Valberedningen har inga nomineringar till posten, och mötet beslutar att nyttja fri 
nominering. Ellen Rangsjö, Maja Straht samt Ida Runemark kliver fram som kandidater. 
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Mötet beslutar att välja dessa kandidater till ny valberedning för verksamhetsåret 
2016-2017. (23 röstberättigade närvarande) 

Andrea Myhr går kl 17:35. 

  8.3  Val av firmatecknare 
Mötet beslutar att ordförande Alexander Heckler, samt vice ordförande Elin Hansson, väljs till 
firmatecknare. (22 röstberättigade närvarande) 

9  Presentation Samhällsvetarkåren vid Lunds Universitet 

  Martin Hansen, ordförande för Samhällsvetarkåren, presenterar kåren och några av kårens 
 pågående projekt.  

10  Presentation Psykologförbundets studeranderåd (SR) 

  Linnéa Eng och Maja Straht, som idag utgör Psykologförbundets studeranderåd, presenterar 
 studeranderådet, vilken funktion den fyller och vilka möjligheter och resurser det finns för den 
 som önskar engagera sig inom studeranderådet. 

11 Eventuella propositioner 
11.1 Proposition för nya stadgar Lundapsykologerna 
Ida Runemark och Alexander Heckler presenterar styrelsens förslag på ändring av stadgarna. Se 
dokumentet Proposition - Revision av LPs stadgar som medföljde kallelsen. Mötet beslutar att 
propositionen om stadgeändring godkänns. Därmed antas stadgeändringarna enligt gällande 
förslag. (22 röstberättigade närvarande) 

12  Eventuella motioner 
Inga motioner framkommer.  

13  Eventuella övriga frågor 
Inga övriga frågor framkommer. 

Mötesordförande Martin Hansen avslutar mötet. 

___________________________________                          __________________________________ 
Magda Beckman    Martin Hansen  
Mötessekreterare    Mötesordförande 

      

___________________________________                       __________________________________ 
Alexander Heckler   Linnéa Eng 
Justeringsperson   Justeringsperson 


