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Protokoll 2016:7 
Plats  Tid  
P017, Hus P, Paradisgatan 5 P, Lund Klockan 17:15 - 19:45 

Närvarande: 
Beslutande ledamöter 
 Alexander Heckler Ordförande  

Maja Straht Vice-ordförande (avgående) 
Magda Beckman Sekreterare 
Karl-Johan Klang Pr- och informationsansvarige 
Josefin Samuelsson Ordförande trivselutskottet  
Bea Hägerström Ordförande jämlikhetsutskottet 
Jakob Nilsson Ordförande nätverksutskottet, samt studentrepresentant i 

ledningsgruppen 
Linnéa Eng Ordförande utbildningsutskottet 

Övriga  
 Andrea Myhr  Studentlänk 
 Erik Rådman   Studentrepresentant institutionsstyrelsen 

Ida Runemark Före detta Ordförande 
Emma Roos af  Hjelmsäter Före detta Ekonomiansvarig, samt nuvarande firmatecknare 

§ Ärende: 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnas kl. 17:20. 

2. Utseende av justeringsperson 
Styrelsen beslutar 

att utse Karl-Johan Klang till justeringsperson jämte ordförande Alexander Heckler.  

3. Mötets beslutsmässighet 
Mötet är beslutsmässigt.  

4. Fastställande av dagordningen.  
Dagordningen fastställs med ändringarna att punkt 9 (ursprungligen 7) Samhällsvetarkåren informerar stryks, 
att punkt 7 (ursprungligen 12) Ekonomiansvarig informerar samt punkt 8 Studentlänken informerar flyttas till 
efter punkt 6 Ordföranden informerar, samt att innan punkt 17 (ursprungligen 14) Rapporter från utskotten lägga 
till följande punkter: Beviljande av utträde Ekonomiansvarig, Beviljande av utträde Vice Ordförande, Planering inför 
Stormöte, samt Motion nya stadgar.  

Därefter beslutar styrelsen 

att  godkänna dagordningen med gjorda ändringar.  
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5. Genomgång av föregående protokoll 
Styrelsen beslutar  

att  protokollet 2016:6 förs till handlingarna. 

6. Ordförande informerar 
 a. Allmänt om verksamheten 
 Lundapsykologernas styrelse består av 9 ordinarie ledamöter, och det är styrelsesammanträde ca var  
 3:e vecka. Alex uppmanar alla att läsa LP:s stadgar, och att de nya ska fråga sina företrädare om de 
 undrar över något kring sin post. Alla utskott har haft en budget på 2500 kr, och om de ej används 
 så ”brinner de inne”, så använd gärna upp pengarna. LP kommer dock eventuellt få mindre pengar 
 från institutionen än tidigare (21 000 kr), så den exakta budgeten är i dagsläget lite osäker.  

 b. Beslutsfattande 
 Minst hälften av ledamöterna behöver vara närvarande för att kunna ta beslut, och besluten följer 
 majoritetsprincipen. 

 c. Policydokument 
 Alex uppmanar alla att gärna läsa igenom LP:s policydokument. 

 d. Lösenord och mejladresser 
 Alla kommer snart få lösenorden till LP:s gemensamma Google Drive-konto. 

 e. Facebook 
 Styrelsen administrerar Facebook-sidorna Psykologprogrammet i Lund samt Lundapsykologerna. 
 Den senare är specifikt för LP:s egna evenemang och informationsutskick, medan den tidigare är 
 till för programmet i stort och mer allmänna ämnen. Alla nuvarande ledamöter ska ha blivit 
 administratörer för dessa grupper.  

 f. Bilder på nya styrelsen 
 Struken 

7. Ekonomiansvarig informerar 
Emma informerar att styrelsen har ca 18 000 på kontot för tillfället, och har postat detta i Facebook-
gruppen som vanligt.  

8. Studentlänken informerar 
Nya studentlänken Andréa tar upp frågan om nedskärningarna på institutionen, som ser ut att bli 
kraftigare än vad som tidigare har diskuterats - upp emot 15 % på hela utbildningen har hon hört. Detta 
skulle så klart påverka utbildningen enormt då många viktiga moment och föreläsningar skulle försvinna. 
Andrea informerar att ledningen efterlyser studentengagemang i denna fråga - tydligen så har tidigare hot 
om stora nedskärningar orsakat demonstrationer och liknande från studenternas sida, vilket verkar ha haft 
effekt. Beslutet om detta ser ut att tas i november, så det gäller att göra vår röst hörd innan dess. Vi skickar 
ut signaler om vi inte gör något. 
Flera tar upp att det inte har gått ut mycket, eller ens någon alls, information till studenterna generellt, och 
undrar vems ansvar det har varit att informera. Men detta är tydligt något som LP behöver lägga mycket 
fokus på de närmaste månaderna. Det är dock viktigt att rikta oss mot fakulteten/universitetet i våra 
protester och inte mot institutionen, då institutionen vill samma sak som vi vill.  
Josefin föreslår att vi ska gå ihop med lärare och ledning för att vi ska bli enade och stå på samma sida. Ida 
föreslår att vi kan tipsa Lundagård, samt engagera/fråga Psykologförbundet. 
Linnéa ska ta kontakt med Martin angående informerande mejl till studenterna. Hon ska också undersöka 
om det finns dokument som visar på konkreta nedskärningar, som vi kan hänvisa till. 
Det skapas en arbetsgrupp av detta bestående av Alex, Andrea, Erik, Emma, Jakob, Bea, och Linnea. Alex 
blir sammankallare. 



Sida !  (5) 3

9. Samhällsvetarkåren informerar 
Struken. 

10. Psykologförbundets studeranderåd informerar 
Psykologförbundets studeranderåd (Linnéa Eng och Maja Straht) har inte haft något nytt möte, och har 
inget nytt att informera om i dagsläget.  

11. Studentrepresentant i ledningsgruppen informerar 
Studentrepresentant Jakob fick kallelsen 16 timmar innan mötet (detta var tydligen eftersom att kåren varit 
väldigt sena med att skicka ut information till institutionen), och han kunde därför inte närvara. 
Studentlänk Andréa närvarande dock. 
Det finns fortfarande vakanta suppleant-poster, och Jakob informerar att det finns ett ”fast track” i dessa 
situationer. Han ska försöka rekrytera till dessa poster, men andra får gärna försöka göra det också. Alex 
ska försöka sammanställa alla vakanta poster som finns. Jakob nämner att det idag krävs att du ska vara 
medlem i kåren för att kunna tillsättas på dessa poster, vilket Ida reagerar på och drar paralleller till 
kårobligatoriet. Hon uppmuntrar styrelsen att ta detta vidare.  

12. Studentrepresentant i institutionsstyrelsen informerar 
Studentrepresentant Erik fick inte någon kallelse alls till mötet, och kunde därför inte närvara.  

13. Beviljande av utträde Ekonomiansvarig 
Styrelsen beslutar 

att bevilja utträde för Ekonomiansvarig Amanda Weiger.  

14. Beviljande av utträde Vice Ordförande 
Styrelsen beslutar 

att bevilja utträde för Vice Ordförande Maja Straht. 

15. Planering inför Stormötet 
Följande behöver ordnas inför stormötet den 4 oktober: 
• Fika – Magda och Josefin har fikaansvar och får en budget på ca 300 kr. 
• Verksamhetsberättelsen ska presenteras 
• Utskotten ska presentera sin verksamhet, och det behöver finnas en powerpoint. PR samlar in och fixar 

detta. 
• Presidie ordförande och sekreterare behöver ordnas. Alex ska undersöka detta. Vid behov kan 

sekreterare Magda ta sekreteraruppdraget på stormötet. 
• Presenter till alla avgående poster. Det sätts en budget på ca 150 kr per person. Josefin och Magda tar på 

sig detta.  
• Stormötet behöver marknadsföras. Alex kan sitta i entrén till P-huset någon lunch, Kalle och Alex 

ordnar med affisch, Kalle skriver på griffeltavlan, och Linnéa ska be Anita skicka ett massmejl. 
• Valberedning till stormötet. Det föreslås att informera om detta på finsittningen, och vara tydlig med 

exakt vad uppdraget innebär.  
• Firmatecknare om vi inte får ekonomiansvarig? Alex ska fråga banken om det går att göra firmateckning 

för ett halvår istället för ett helår.  

Emma och Andrea går kl 18:30. 
Maja går kl. 18:45. 

16. Motion nya stadgar 
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En arbetsgrupp tillsattes i våras för revidering av stadgarna, och dessa ändringar behöver godkännas av 
styrelsen. Idas dator innehåller dokumenten men är på lagning för tillfället, så beslut tas per capsulam så fort 
datorn kommit tillbaka. Dessa stadgar planeras sedan att läggas som motion på stormötet.  

17. Rapporter från utskotten 
17.1 Jämlikhetsutskottet  
Utskottet har haft sitt första möte, och ska ha en kick-off  med aktiva medlemmar 

 den 19/9. Just nu jobbar utskottet med föreläsningsserien om funktionsvariationer 
 (tillsammans med utbildningsutskottet), avsaknad av feministiska inslag på sociologikursen, 
 samt planerar ett rollspel om kolonialism. Bea undrar om hyrning av bowlingbanor får 
 bekostas med utskottspengar, Alex informerar att det är upp till utskottet.  

17.2 Nätverksutskottet  
Utskottet har anordnat ett första möte, men då ingen utom ordförande Jakob dök upp så 
finns det inget nytt att rapportera för tillfället. Men planer sedan tidigare är: planera nya 
studiebesök, kontakt med psykolog-alumni för att undersöka om de saknade någon 
information när de gick ut i arbetslivet, samt kontakt med Medicinska föreningen. 

17.3 Trivselutskottet 
 Utskottet har haft sitt första möte, med fokus på den kommande finsittningen. 
 Finsittningen har 82 pers anmälda, och de styrelsemedlemmar som är på sittningen 
 kommer presentera sig och LP lite kort, så att det blir tydligt att det är vi som har anordnat 
 sittningen. Nästa möte kommer ha fokus på höstens anknytning, och Josefin ska försöka 
 rekrytera många från T1 och T2 så att de kan diskutera vad de tyckte och vad som kan 
 förbättras. Jakob meddelar att pronomenrundan gick bra, och verkade uppskattas av T1. 
 Josefin har fått uppfattningen av att det har varit rörigt, och info har kommit ut sent till T1. 
 Nästa trivsel-möte ska avsättas till att diskutera anknytningen, Josefin kommer informera 
 T1 och T2 om detta möte så att de har möjlighet att uttrycka sig. Det föreslås att samla mer 
 dokument i anknytningspärmen, t.ex. lathund/checklista. Det vore bra att ha 
 policydokument i pärmen, osäkert om den ligger där idag. 
 Josefin undrar om det går att göra programmets fotbollslag Chelpsyk till en intressegrupp 
 under Trivselutskottet, vilket bestäms. 

 17.4 Utbildningsutskottet 
 Utskottet har haft sitt första möte, där de bland annat diskuterat att anordna ett 
 mingel där psykologer kan göra reklam för sig själva inför egenterapin, och studenterna 
 kan göra mer informerade val. Men i och med att egenterapin troligtvis snart kommer 
 förändras så är det kanske inte så aktuellt för speciellt många terminer.  
 Utskottets fokus under hösten kommer vara mycket på nedskärningarna, i och med 
 att det beslutet tas relativt snart. Det planeras också en föreläsning om sorgearbete 
 ca i november, samt föreläsningsserien om funktionsvariationer där den första 
 föreläsningen är 26/9.  

18. Rapport från Pr- och informationsansvarig 
Det har gått ut information om LP till T1.  
Kalle informerar att han den närmaste tiden kommer kunna lägga mindre tid på studierna generellt, och 
kommer därför inte kunna vara lika aktiv som tidigare i LP, men ska försöka engagera sig så mycket han 
kan.  

19. Diskussion, Anknytning 
Se punkt 17.3 Rapport från Trivselutskottet. 

Jakob går 19:22. 

20. Medlemslista 
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Det är bra om utskottsordförande håller koll på sina aktiva medlemmar, så att dessa kan sammanställas till 
en Medlemslista av aktiva medlemmar som sekreterare Magda ska sammanställa vid lämplig tidpunkt. 
Bea frågar vilken info som behövs om medlemmarna, tidigare har personnummer och adress samlats ihop 
(för Folkuniversitetet?), men denna typ av uppgifter verkar inte behövas längre. Preliminärt bestäms att det 
räcker med: namn, mejladress, termin, mobilnummer. Alex kollar upp om SESUS vill ha mer info.  

21. LU-kort utökad behörighet 
Maja har gjort ett inlägg på Facebook om hur styrelsemedlemmar kan på utökad behörighet.  

22. Vakanta poster 
De vakanta posterna till stormötet är Vice ordförande, valberedning, ekonomiansvarig och revisor. Alla 
behöver försöka få folk intresserade, och nominera folk! 

23. Datum för nästa fika med LP 
Fika med LP är vilande då det för tillfället saknas en vice ordförande.  

24. Datum och fikaansvar för nästa styrelsemöte 
Höstens andra styrelsemöte blir torsdagen den 6 oktober. Linnéa har fikaansvar, och får en budget på ca 
100 kr.  

25. Övriga ärenden  
Ida tar upp frågan om en bal under våren 2017. Josefin ska försöka rekrytera medlemmar till en 
balkommitté. 
Ida rekommenderar att balen hålls på Grand Hotel igen, då det är mycket stabilare och enklare för 
balkommittén, och bal på AF kostar i princip lika mycket ändå. Datum på Grand tar slut snabbt, så det är 
det viktigaste att göra tidigt från balkommitténs sida. Dessa tider går att avboka ganska länge ifall det 
behövs.  
Bea tar även upp klädkoden och hur den beskrevs under den senaste balen. Josefin föreslår att 
Jämlikhetsutskottet ska få vara delaktiga i att skriva inbjudan så att ingen känner sig exkluderad eller 
tvungen att köpa en dyr frack eller långklänning för att få delta. 

26. Mötets avslutande 
Mötet avslutas kl. 19:55. 

___________________________________  ___________________________________ 
Magda Beckman   Alexander Heckler 
Sekreterare     Ordförande  

___________________________________ 
Karl-Johan Klang  
Justerare  


