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Protokoll 2016:8 
Plats  Tid  
P017, Hus P, Paradisgatan 5 P, Lund Klockan 17:15-19:45 

Närvarande: 
Beslutande ledamöter 
 Alexander Heckler Ordförande  

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

§ Ärende: 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnas kl. 17:15. 

2. Utseende av justeringsperson 
Styrelsen beslutar 

att utse Josefin Samuelsson till justeringsperson jämte ordförande Alexander Heckler.  

3. Mötets beslutsmässighet 
Mötet är beslutsmässigt.  

4. Fastställande av dagordningen.  
Dagordningen fastställs med ändringarna att lägga till punkten Kick-off  med verksamhetsplan och gruppkontrakt 
efter punkt 21 Datum för nästa fika med LP, samt att flytta punkten Rapport från PR- och informationsansvarig till 
efter punkt 6 Ordförande informerar.  
.  

Därefter beslutar styrelsen 

att  godkänna dagordningen med gjorda ändringar.  

5. Genomgång av föregående protokoll 
Styrelsen beslutar  

att  protokollet 2016:7 förs till handlingarna. 

6. Ordförande informerar 
  6.1 Nyinvalda styrelsemedlemmar 
  Elin Hansson valdes till vice ordförande under stormötet den 4/10. Hon kunde 
  dock inte närvara vid detta styrelsemöte. 



  Posten som ekonomiansvarig är fortfarande vakant, men stormötet beslutade att 
  delegera rätten att tillsätta en ekonomiansvarig till styrelsen. Mer om detta under 
  punkt 13 Ekonomi. 

  6.2 Dokument i Google Drive 
 Alex har börjat föra över dokument från det gemensamma USB-minnet till det 
 gemensamma Google Drive-kontot, och dubbelkollar att alla vet hur de kommer in 
 på kontot. Josefin föreslår att lösenorden till LP:s gemensamma konton ska ligga i 
 beskrivningen på Facebook-gruppen LP:s styrelse, vilket beslutas. 

7. Rapport från Pr- och informationsansvarig 
Kalle informerar om att han fortfarande har mycket att stå i och ont om tid, men uppmuntrar oss att ändå 
kontakta honom om han ska informera eller marknadsföra något. Ju mer konkret det han ska göra är, 
desto bättre och enklare för honom att hinna med.  

8. Samhällsvetarkåren informerar 
Struken 

9.Studentlänken informerar 
Struken 

10.Psykologförbundets studeranderåd informerar 
Linnéa har kontakt med Psykologtidningen angående nedskärningarna på programmet. 

Linnéa och Maja vill helst inte fortsätta hålla i studeranderådet, men vill inte heller släppa det på grund av 
möjligheterna och resurserna som Psykologförbundet erbjuder. De ska försöka ha ett info-fika snart för 
att rekrytera fler medlemmar still studeranderådet. 

11. Studentrepresentant i ledningsgruppen informerar 
Linnéa och Jakob informerar om planerna inför nästa möte med ledningsgruppen. De ska informera om 
vad LP och arbetsgruppen gör för att stoppa nedskärningarna, och kommer öppna upp för lärarnas 
deltagande i aktionerna.  

12. Studentrepresentant i institutionsstyrelsen informerar 
Studentrepresentant är inte närvarande, då det inte varit något nytt möte i institutionsstyrelsen sedan förra 
styrelsemötet.  

Alex informerar om att han har haft möte med prefekt Robert Holmberg, representanter från kåren m.fl. 
angående bland annat studentrepresentanterna i kåren. De har rett ut vilka som faktiskt sitter (eller 
kommer att sitta) på vilka poster inom institutionen och programmet, och Alex informerar om detta.  

13. Ekonomi 
Att rätten att tillsätta den vakanta posten som ekonomiansvarig har delegerats till styrelsen är en 
stadgetolkning som kommer behöva ratificeras på nästa stormöte.  

Då det behöver genomföras firmateckning mycket snart, egentligen redan nästa vecka, finns det inte 
mycket tid för att rekrytera en ny ekonomiansvarig, då det är önskvärt att ekonomiansvarig är en av 
firmatecknarna. Då Alex och Elin valdes som firmatecknare under stormötet skulle det också vara bäst 
om någon av dem också är ekonomiansvarig.  

Alex erbjuder sig att ta på sig posten som ekonomiansvarig utöver sin ordföranderoll. Linnéa påpekar att 
detta bör vara sista utvägen då ordförande redan är en tung roll, men föreslår möjligheten att göra 
uppdraget som ekonomiansvarig mindre tidskrävande genom att göra utbetalningarna mindre frekventa än 
de varit tidigare. Efter diskussion framkommer inga tydliga alternativa lösningar till detta problem.  

Därför beslutar styrelsen 



att  välja Alexander Heckler till ekonomiansvarig för Landspsykologerna på en termin. 

14. Rapporter från utskotten 
14.1 Trivselsutskottet  
Utskottet hade lunchmöte i tisdags och diskuterade anknytningen. Trots upprepade 

 inbjudningar till T1 och T2 kom endast två T2:or. De diskuterade bl.a. tydligare tidsschema 
 för faddrarna, antalet huvudfaddrar och huvudfaddrarnas roll. Det tillsattes också en 
 arbetsgrupp som ska jobba med anknytningspärmen. 

Varför är T1:orna så frånvarande? Det kan vara för att LP-aktiviteten under anknytningen 
 föll bort. Ett förslag är att det upprättas kontrakt med faddrarna där det måste finnas en 
 LP-aktivitet för att de ska få pengar för anknytningen. Josefin tar med detta till 
 arbetsgruppen. 

Datum för julfesten har bestämts – det blir 2-3 december i Skanör.  

Josefin ska ringa och prata med Grand Hotel angående balen, och eventuellt 
 förhandsboka ett datum. Det behövs mycket mer folk till balkommittén, speciellt eftersom 
 Josefin åker bort nästa termin. Hon ska försöka rekrytera studenter både från fristående 
 kurser och från PSP, och planerar att ha ett infomöte om balen. 

14.2 Nätverksutskottet  
Jakob har skickat ut en undersökning via Anita om vilka studiebesök/föreläsningar som 
studenterna är intresserade av, och har fått in väldigt många svar. Just nu leder förslagen 
Ätstörningscentrum samt föreläsning om egenföretagande.  

Karl Johan går kl 18:45. 

14.3 Utbildningsutskottet 
 Lunchmötet om nedskärningarna var mycket populärt (41 pers), och väldigt mycket är på 
 gång nu för att stoppa nedskärningarna.  

 Linnéa anser att utbildningsutskottet och dess budget bör användas för att sprida info och 
 stötta protesterna ekonomiskt, genom att bekosta demonstrationstillstånd, planscher, 
 banderoller etc. Styrelsen beslutar att använda upp till 1500 kr av utbildningsutskottets 
 budget till detta. 

 Nästa föreläsning som utskottet ordnar är den om sorgearbete senare i höst.  

 14.4 Jämlikhetsutskottet 
 Då Bea är frånvarande informerar Magda och Jakob, som är aktiva inom utskottet, om det 
 senaste. Just nu pågår arbetet kring sociologikursen och dess avsaknad av feministisk teori/
 kritik samt kvinnlig representation, och detta önskas tas upp i ledningsgruppen. Utskottet 
 vill också genomföra någon sorts undersökning kring psykisk ohälsa på programmet, för 
 att motverka tendensen hos speciellt föreläsarna att anta att ingen i salen har varit drabbad 
 av det de talar om.  

 Nu pågår även föreläsningsserien om funktionsvariationer (tillsammans med 
 utbildningsutskottet), samt planeras inför ett rollspel om kolonialism. 

15. Vakanta poster 
Struken. 



16. Facebook-sida för praktikplatser 
Då det är Bea som tagit upp denna punkt, och hon inte är närvarande, flyttas denna punkt fram till nästa 
styrelsemöte.  

17. LU-kort utökad behörighet 
Trots ansträngningar är det för tillfället bara Alex i den nya styrelsen som har utökad behörighet på sitt 
LU-kort, vilket inte är hållbart. Alex har haft möte med Robert Holmberg, och blivit lovad att alla som 
sitter i styrelsen ska få utökad behörighet. Varje termin ska vi skicka info till vaktmästare Mattias, så att det 
uppdateras kontinuerligt. Det är oklart hur detta ska fungera i praktiken, så det delegeras till Elin att 
undersöka.  

18. Arbetsgrupp nedskärningar 
Mycket händer i arbetsgruppen just nu. Demonstrationstillståndet är inskickat, många på programmet har 
skrivit under namninsamlingen, och kontakt med media är i full gång: Lundagård, Sydsvenskan, Skånska 
Dagbladet, Psykologtidningen och Sveriges Radio har nappat, och många intervjuer är bokade eller redan 
genomförda. Det är viktigt att de som intervjuas utgår från infodokumenten så att inte felaktig 
information går ut i media. Det som är kvar att göra i dagsläget är bland annat att upprätta kontakt med 
andra institutioner och programföreningar.  

19. Hemsida 
LP:s hemsida är inte aktuell eller uppdaterad, vilket ger ett oseriöst intryck. Den ansvariga för hemsidan är 
inte längre aktiv eller engagerad, vilket gör att det är mycket bökigt att hålla den uppdaterad. WebOne 
(som hemsidan är skapad genom) erbjuder ”dra-och-släppa”-hemsidor, som skulle bli mindre snygg än 
hemsidan är i dagsläget, men skulle göra det möjligt för alla i styrelsen att hålla den uppdaterad och aktuell. 
Beslutet tas att kolla med Kalle om han kan ta tag i denna lösning, och om han inte hinner det kan 
ansvaret delas upp mellan flera styrelsemedlemmar, där alla har hand om sin egen del.  

20. Bild på nya styrelsen 
Då så få styrelsemedlemmar är närvarande skjuts detta fram – förslagsvis till den kommande kick-offen.  

21. Datum för nästa fika med LP 
Vilande, tills vice ordförande Elin har hunnit komma igång ordentligt.  

22. Kick-off  med verksamhetsplan och gruppkontrakt 
Styrelsen beslutar att sätta datum för kick-off  på söndagen den 16/10, då det är det datum som flest kan. 
Vad denna kick-off  innebär är upp till styrelsen, men ska innehålla skrivande av gruppkontrakt samt 
upprättande av en verksamhetsplan för LP. Alex ska undersöka om det går att boka Sambar för detta 
tillfälle, då Sambar vore en trevlig men inte allt för dyr lokal.  

Linnéa önskar mer lättsamma aktiviteter än bara möten tillsammans med styrelsen, och Josefin tar på sig 
ansvaret att anordna detta någon gång under terminen.  

23. Datum och fikaansvar för nästa styrelsemöte 
Preliminära datum som ska kollas av med resten av styrelsen: mån 24/10 17:15-19:45 (Jakob har 
fikaansvar), ons 16/11, ons 7/12, mån 19/12 (minimöte), mån 23/1. 

24. Övriga ärenden  
Magda tar upp att LP:s kommunikationspolicy behöver uppdateras, då den fortfarande pratar om LP:s 
nyhetsbrev som inte längre finns. Denna fråga skjuts fram till nästa möte.  

Linnéa tar upp den dåliga städsituationen i Skinners, och att T2:orna fortfarande inte känner till att det är 
de som är huvudansvariga för detta. Denna fråga skjuts fram till nästa möte. 

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



___________________________________  ___________________________________ 
Magda Beckman   Alexander Heckler 
Sekreterare     Ordförande  

___________________________________ 
Josefin Samuelsson 
Justerare  


