
Lundapsykologernas styrelse Sammanträdesdatum
   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-12-19 !  (5) 1

Protokoll 2016:12 
Plats  Tid  
P017, Hus P, Paradisgatan 5 P, Lund Klockan 17:15-19:00 

Närvarande: 
Beslutande ledamöter 
 Alexander Heckler Ordförande & Ekonomiansvarig 

Elin Hansson Vice ordförande 
Magda Beckman Sekreterare 
Karl Johan Klang Pr- och informationsansvarige 
Josefin Samuelsson Ordförande trivselutskottet  
Jakob Nilsson Ordförande nätverksutskottet 
Linnéa Eng Ordförande utbildningsutskottet 

Övriga  
 Andrea Myhr  Studentlänk 
 Erik Sigurdsson Vice ordförande nätverksutskottet 
  
§ Ärende: 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnas kl. 17:17. 

2. Utseende av justeringsperson 
Styrelsen beslutar 

att utse Elin Hansson till justeringsperson jämte ordförande Alexander Heckler.   

3. Mötets beslutsmässighet 
Mötet är beslutsmässigt.  

4. Adjungerar 
Samtliga närvarande adjungeras. 

5. Fastställande av dagordningen.  
Dagordningen fastställs med ändringarna att punkten Studentlänken informerar flyttas till efter punkten Intyg. 
.  

Därefter beslutar styrelsen 

att  godkänna dagordningen med gjorda ändringar.  

6. Mårunda 
En mårunda genomförs. 

7.  Pronomenrunda 



Då styrelsen inte genomfört en pronomenrunda tidigare genomförs denna nu. 

8. Genomgång av föregående protokoll 
Jakob påpekar några mindre fel i föregående protokoll: studiebesöket på cut-e sker förhoppningsvis denna 
termin istället för innan jul, och de ekonomiska bidragen till institutionsstyrelsen framkom inte på ett 
ledningsgruppsmöte utan genom personlig kommunikation. 

Styrelsen beslutar efter dessa ändringar 
att  protokollet 2016:11 förs till handlingarna. 

9. Valberedningen 
Valberedningen inför stormötet består av Ellen Rangsjö, Ida Runemark och Maja Straht. Senast två veckor 
innan stormötet ska de skicka sina förslag till de vakanta posterna, och dessförinnan ska de ha genomfört 
intervjuer med kandidater. Det gäller därför att nominera i god tid. Styrelsen bestämmer att alla avgående 
ledamöter ska nominera minst två personer till sin post till valberedningen.  

10. Ordförande informerar 
Alex har inget att informera om i nuläget.  

Elin berättar att hon överväger att avgå vid stormötet, då hon upplever att hon inte haft tid och möjlighet 
att engagera sig tillräckligt och inte har kunnat uppfylla sina åtaganden. Hon har dock inte bestämt sig 
slutgiltigt.  

11. Samhällsvetarkåren informerar 
Struken. 

12.Psykologförbundets studeranderåd informerar 
Linnéa informerar att de har haft ett möte med en tjej som är intresserad av att engagera sig i 
studeranderådet. 

Andrea kommer. 

13. Studentrepresentant i ledningsgruppen informerar 
Det har kommit larmrapporter från termin 8 om alldeles för hög arbetsbörda. De ansvariga har haft möte 
och ska ändra på kursens upplägg till nästa termin. 

Det har inkommit en disciplinanmälan för plagiat på en hemtenta gällande en student på termin 3. 
Informationen kring plagiering på hemtentor ska förtydligas, och anmälan skickas vidare till universitetets 
disciplinnämnd.  

Det har diskuterats kring hur de nya kursutvärderingsmallarna ska se ut, och om genus ska fortsätta ha sin 
egen fråga eller om den bara ska stå som en del av lärandemålen. Studentrepresentanterna argumenterade 
för att den egna frågan skulle vara kvar, men ledningsgruppen röstade till slut för att frågan inte skulle vara 
kvar i mallen i sin nuvarande form.  

Det diskuterades även om frågan om likabehandling och diskriminering skulle ha en skala mellan 1 och 5 
istället för en ja/nej-fråga som det är idag. Detta förslag röstades ned då allt mindre än 5 ändå skulle vara 
diskriminering.  

Litteraturlistan på 5:1 har uppdaterats, och det är nu färre böcker men en ny bok om feministisk sociologi 
efter jämlikhetsutskottets påverkansarbete. 

14. Studentrepresentant i institutionsstyrelsen informerar 
Struken. 

15. Ekonomi 



Alex presenterar ekonomin efter den senaste kvittoutbetalningen. Denna info finns alltid uppdaterad på 
Google Drive.  

Jämlikhetsutskottet har för närvarande 1868,8 kr kvar. Trivselutskottet ligger för närvarande back på 
grund av julfesten. Nätverksutskottet kommer bidra med 578 kr från sin budget till Trivselutskottet, vilket 
gör att julfesten går ihop. 

Det finns för tillfället ca 700 kr extra i budgeten, och styrelsen diskuterar vad detta ska användas till. Det 
beslutas att ca 200 kr ska användas till LP:s aktivitet på anknytningen, och att resten ska sparas till nästa 
termin.  

Trivselutskottets föreläsare som åkte bil mellan Malmö och Lund vill skicka en faktura för bensinen och 
parkeringen, istället för kvittona i sig. Alex bekräftar att detta går bra.  

16. Rapporter från utskotten 
12.1 Jämlikhetsutskottet  

 Utskottet har nu utvärderat föreläsningsserien om funktionsvariationer. Den var 
 generellt uppskattad och informativ, men vissa delar av den interaktiva övningen på 
 workshopen skulle kunna förbättras.  
  
 Bea kommer nominera Malin Norrman Harling till ordförande för utskottet nästa termin.  

 Bea har träffat Marie som vill hålla en föreläsning om våld i nära relationer under nästa 
 termin, och utskottet har diskuterat upplägg för föreläsningen för att skapa en så trygg 
 miljö som möjligt.  

12.2 Nätverksutskottet  
Föreläsningen om ätstörningscentrum verkar ha varit mycket uppskattad, även om inte så 
många kom.  

12.3 Trivselutskottet 
 Styrelsen diskuterar vad vi vill ha för LP-aktivitet på anknytningen. Det föreslås att vi hyr 
 Sambar och genomför ett roligt quiz av något slag, till exempel ”På Spåret”. Josefin ska 
 kolla med huvudfaddrarna om lämpligt datum, och Alex kollar sedan med Sambar om det 
 går att boka då. Pengarna i budgeten avsatta till detta kan t.ex. läggas på ett pris och på 
 interaktiva delar i quizet, t.ex. ett smaktest. Tre destinationer anses räcka, och de skulle 
 kunna ha Lund/Skåne-tema. Alex och Josefin tar på sig att förbereda quizfrågor, och Kalle 
 ska förbereda en powerpoint.  

 Andrea undrar om någon är intresserad av att servera på termin 10:s avslutningsmingel. 
 Linnéa och Alex är intresserade. 

 Josefin har hittat Trivsels överlämningsrutiner, och de ligger nu i Google Drive.  

 12.4 Utbildningsutskottet 
 Linnéa blev tyvärr tvungen att ställa in det senaste lunchmötet på grund av  
 schemaproblem. Bokcirkeln verkar också ha runnit ut i sanden, men kommer 
 förhoppningsvis igång igen efter jul. 

Kalle kommer. 

17. Rapport från Pr- och informationsansvarig 
Kalle har försökt nå Loke angående hemsidan, men har inte fått något svar än.  

Kalle ska sammanställa överlämningsrutinerna för sin post och lägga upp dem på Drive. 



Han ska även kontakta Jacqueline i termin 8 angående Psykologpodden och diskutera marknadsföring 
med henne.  

18. Intyg 
Alex har förberett intyg, underskrivna av honom och Elin, för alla som ska avgå från sina poster.  

19.Studentlänken informerar 
Andrea har inte så mycket nytt att informera om. Hon berättar att ledningen följer upp diskussionen om 
Externatet. 

20. Beslut Jämlikhetspolicy 
Efter att ha läst igenom jämlikhetspolicyn är styrelsen enliga om att denna policy verkligen behövs, och att 
policyn tar upp viktiga punkter.  

Det diskuteras dock att delar av policyn överlappar med gruppkontraktet för tillfället. En lösning för detta 
skulle kunna vara att göra delar av policyn något mer generell i sina formuleringar, så att gruppkontraktet 
och jämlikhetspolicyn får olika funktioner. Förslagsvis skulle till exempel punkterna ”låta var och en tala 
till punkt”, ”låta alla komma till tals” och ”alla tar plats” kunna bli en enda större punkt.  

21. Beslut Kommunikationspolicy 
Alex presenterar den reviderade kommunikationspolicyn.  

Linnéa undrar vad som skulle hända om en ordförande eller utskottsordförande inte har sociala medier 
som t.ex. Facebook, då att vara aktiv på sociala medier är en av LP:s mål. Styrelsen kommer överens om 
att vi självklart inte kan tvinga någon att ha Facebook, men att den personen då får delegera de 
uppgifterna, och t.ex. skulle kunna be någon annan i styrelsen att skapa Facebook-evenemang för det 
utskottet. 

Det diskuteras även hur restriktiva vi behöver vara gällande att lägga ut lunchmöten m.m. i gruppen 
Psykologprogrammet i Lund. Evenemang och viktiga lunchmöten kan läggas upp där, men om alla 
lunchmöten läggs upp där finns det en risk att vissa upplever det som spam.  

Alex reviderar och tar med en ny version till nästa lunchmöte.  

22. Avslut av arbetsgruppen mot nedskärningar 
Linnéa har förberett ett avslutande informationsbrev som ska skickas ut till studenterna imorgon. Hon ska 
försöka skicka det via Anita.  

23. Datum för nästa fika med LP 
Struken. 

24. Datum och fikaansvar för nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte är den 23 januari, och Jakob har fikaansvar. 

25. Övriga ärenden  
Elins kontakt med Mattias angående LU-korten har inte gett någon framgång trots mycket ansträngning. 
Jakob har dock lyckats få Edens vaktmästare att ge honom full behörighet. För att resten av styrelsen ska 
få behörighet så kan vi be Anita mejla Edens vaktmästare och bekräfta att vi är del av LP:s styrelse och 
därför ska kunna få full behörighet. 

Jakob har pratat med Anita angående obehöriga i Skinners Box, och troligtvis ska det komma upp lappar i 
januari med information om att institutionens studenter har företräde till mikrovågsugnarna. 

26. Utcheckning 
En avslutande reflektions- och mårunda genomförs. 



27. Mötets avslutande 
Mötet avslutas kl. 19:42. 

___________________________________  ___________________________________ 
Magda Beckman   Alexander Heckler 
Sekreterare     Ordförande  

___________________________________ 
Elin Hansson 
Justerare  


