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Protokoll 2016:9 
Plats  Tid  
P017, Hus P, Paradisgatan 5 P, Lund Klockan 17:15 - 19:45 

Närvarande: 
Beslutande ledamöter 
 Alexander Heckler Ordförande och ekonomiansvarig 

Elin Hansson Vice-ordförande 
Magda Beckman Sekreterare 
Josefin Samuelsson Ordförande trivselutskottet  
Bea Hägerström Ordförande jämlikhetsutskottet 
Jakob Nilsson Ordförande nätverksutskottet 
Linnéa Eng Ordförande utbildningsutskottet 

Övriga  
 Andrea Myhr  Studentlänk 
 Martin Hansen  Ordförande Samhällsvetarkåren  
§ Ärende: 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnas kl. 17:21. 

2. Utseende av justeringsperson 
Styrelsen beslutar 

att utse Bea Hägerström till justeringsperson jämte ordförande Alexander Heckler.  

3. Mötets beslutsmässighet 
Mötet är beslutsmässigt.  

4. Fastställande av dagordningen.  
Dagordningen fastställs med följande ändringar: Studentlänken informerar flyttas till punkt 24, Incheckningar 
läggs till som punkt 5 och Utcheckningar som punkt 28. Utbyte med Gröningen läggs till som punkt 19.  

Därefter beslutar styrelsen 

att  godkänna dagordningen med gjorda ändringar.  

5. Incheckningar 
En mårunda genomförs. 

6. Genomgång av föregående protokoll 
Linnea påpekar att det vid ett tillfälle i föregående protokoll står ”Landspsykologerna” istället för 
Lundapsykologerna, på grund av rättstavningsprogram. Magda ska åtgärda detta.  

Styrelsen beslutar i och med denna ändring 



att  protokollet 2016:8 förs till handlingarna. 

7. Ordförande informerar 
Alexander och Elin är nu firmatecknare, och båda måste godkänna urbetalningarna för att de ska gå 
igenom. Utbetalningar planeras ske var tredje vecka. 

8. Samhällsvetarkåren informerar 
Ordförande för Samhällsvetarkåren, Martin Hansen, informerar kring det planerade studierådet för alla 
studentrepresentanter på vår institution. Rådet ska samlas 2-4 gånger per termin och ska vara ett 
diskussionsforum och mötesplats för studentrepresentanter. Detta planeras starta igång under november, 
med Malin Ovenmark som ansvarig för rådet på vår institution. Kåren uppmuntrar LP att vara aktiva i 
detta råd, och föreslår att ordförande för LP:s utbildningsutskott sitter med i rådet. Linnéa uttrycker 
problemet att rollen som ordförande för utbildningsutskottet redan idag är en tung post som bl.a. innebär 
att sitta med i ledningsgruppen, och att hon inte kommer ha möjlighet att ta på sig även detta. Martin 
framhäver att det inte måste vara just ordförande för utskottet, utan att LP kan skicka en annan 
representant.  

Martin förklarar även kårens ställning gentemot psykologstudenternas protester mot nedskärningarna. 
Kåren tycker att det är bra att vi protesterar, och de är emot nedskärningarna samt stödjer vår kritik mot 
regeringens låga anslag till samhällsvetenskapliga ämnen. Men då kåren representerar studenter på alla 
institutioner på fakulteten kan de inte stå bakom kritiken mot fakultetens fördelningssystem.  

9. Rapport från arbetsgruppen mot nedskärningar 
Det senaste och sista mötet med arbetsgruppen var torsdagen den 20:e, då de delade upp arbetsuppgifter 
inför demonstrationen den 26:e.  

Martin går 18:20, Andrea kommer 18:20.  

10.Psykologförbundets studeranderåd informerar 
Inget nytt att informera kring. 

11. Studentrepresentant i ledningsgruppen informerar 
Nästa möte kommer vara ett utvärderingsmöte av ett antal kurser. Studentrepresentanterna har än så länge 
fått in åsikter från studenter på de flesta kurser som ska diskuteras.  

12. Studentrepresentant i institutionsstyrelsen informerar 
Struken. 

13. Ekonomi 
Nästa utbetalning planeras ske imorgon den 25:e, och betalas sedan ut var tredje vecka. 

LP har ansökt om maxbeloppet (21 000) för bidrag från institutionen. Alex kommer lägga upp LP:s 
budget i Facebook-gruppen, som godkänns av styrelsen per capsulam.  

14. Rapporter från utskotten 
14.1 Jämlikhetsutskottet  
Workshoppen om funktionsvariationer hölls förra veckan, med stor uppslutning, och 

 deltagarna verkade nöjda. Utskottet ska utvärdera föreläsningsserien på ett utskottsmöte. 
  
Utskottet är på gång med att sammanställa tankar och åsikter kring samtliga kurser, för att 

 göra det enklare att få överblick samt följa upp.  

Protesten mot avsaknaden av feminism på sociologikursen har fått uppmärksamhet, och 
 över 100 personer har skrivit under namnlistan. Linnéa och Jakob kommer ta upp detta på 
 ledningsgruppsmötet.  



14.2 Nätverksutskottet  
Jakob har bokat in en föreläsning 3/11 om egenföretagande. Han är på gång med att 
kontakta BUP, cut-e och ätstörningscentrum. Det är eventuellt även på gång med kontakt 
med läkarstudenter.  

14.3 Trivselutskottet 
 Josefin har varit på möte med kåren angående våra tankar kring Slaget om Samvetet.  

 Anknytningsplanering inför våren börjar komma igång, och några T1:or vill hålla i ett 
 fadderutskott. Josefin jobbar hårt med anknytningspärmen för tillfället. Det ska bli 
 tydligare med rollfördelning bland faddrarna, och mer struktur generellt. (Blivande) T2 får 
 städansvaret i Skinners till våren i och med fadderöverlämningen, och ska presentera ett 
 städschema.  

 Det behövs människor till balkommittén.  

 14.4 Utbildningsutskottet 
 Föreläsning om ACT och stress planeras till våren, tillsammans med SKBT.  

 Det har kommit förslag på en bokklubb under utskottet, där studenter kan läsa 
 skönlitterära böcker kopplade till psykologi på något sätt. Detta möjliggör även att söka 
 pengar hos Folkuniversitetet. Detta ska förhoppningsvis komma igång snart.  

15. Rapport från Pr- och informationsansvarig 
Struken. 

16. Facebook-sida för praktikplatser 
Studenter på T5 upplever att det är dålig info kring äldre terminers erfarenheter av olika praktikplatser, 
och efterlyser någon plats där äldre terminers erfarenheter och recensioner kan sammanställas. Josefin ska 
undersöka möjligheterna att skapa en facebook-grupp för detta.  

17. Hemsida 
Skjuts fram till nästa möte.  

18. Psykologpodden med Jaqueline Levi i termin 8 
Alex har blivit kontaktad av Jaqueline Levi i T8 som har en populär podcast om psykologi, och önskar ett 
samarbete med LP. Styrelsen tycker att det låter bra, men behöver lyssna på podden själva innan något 
bestäms. Alla uppmuntras att lyssna på något avsnitt och göra lite research innan nästa möte.  

19. Utbyte med Gröningen 
Skjuts fram till nästa möte på grund av tidsbrist.  

20. Progsek-möten 
Elin kommer i egenskap av vice ordförande börja gå på programsektionsmötena som kåren anordnar. 
Hon bjuder in alla i styrelsen som är intresserade att följa med.  

21. Bilder på nya styrelsen 
Bilder tas på alla i styrelsen som är närvarande, och dessa kommer läggas upp på Facebook.  

22. Utvärdering av kickoff  
a. Verksamhetsplan 
Verksamhetsplanen håller på att renskrivas, och kommer läggas upp i Facebook-gruppen snart för 
kommentarer och ändringar.  

b. Gruppkontrakt 



Gruppkontraktet håller på att renskrivas, och kommer läggas upp i Facebook-gruppen snart för 
kommentarer och ändringar. 

c. Synpunkter 
Kickoffen uppfattades som lyckad av de närvarande.  

23. Revidering av kommunikationspolicy 
Skjuts fram till nästa möte på grund av tidsbrist.  

24. Studentlänken informerar 
Andrea har inte mycket att ta upp, men meddelar att studenternas protester mot nedskärningarna 
definitivt har fått fakulteten att reagera. 

25. Datum för nästa fika med LP 
Elin planerar Luciafika till någon gång under Luciaveckan, eventuellt tisdagen den 13:e december.  

26. Datum och fikaansvar för nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte är den 16:e november. Magda har fikaansvar.  

27. Övriga ärenden  
Inga övriga ärenden tas upp. 

28. Utcheckningar 
En avslutande reflektions- och mårunda genomförs. 

29. Mötets avslutande 
Mötet avslutas kl. 20:01. 

___________________________________  ___________________________________ 
Magda Beckman   Alexander Heckler 
Sekreterare     Ordförande  

___________________________________ 
Bea Hägerström  
Justeringsperson 


