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P017, Hus P, Paradisgatan 5 P, Lund

Tid
Klockan 17:15 - 19:45

Närvarande:
Beslutande ledamöter
Alexander Heckler
Magda Beckman
Josefin Samuelsson
Bea Hägerström
Jakob Nilsson
Linnéa Eng
Övriga
Andrea Myhr

Ordförande och Ekonomiansvarig
Sekreterare
Ordförande trivselutskottet
Ordförande jämlikhetsutskottet
Ordförande nätverksutskottet
Ordförande utbildningsutskottet
Studentlänk

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

2. Utseende av justeringsperson
Styrelsen beslutar
att

utse Linnéa Eng till justeringsperson jämte ordförande Alexander Heckler.

3. Mötets beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt.

4. Adjungeringar
Studentlänk Andrea Myhr adjungeras.

5. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställs.
.
Därefter beslutar styrelsen
att

godkänna dagordningen.

6. Mårunda
En mårunda genomförs.

7. Genomgång av föregående protokoll
Styrelsen beslutar
att
protokollet 2016:9 förs till handlingarna.
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8. Ordförande informerar
Efter genomförda ändringar som diskuterats i Facebookgruppen beslutar styrelsen
att

ratificera verksamhetsplanen och gruppkontraktet för verksamhetsåret 2016-2017.

LP:s policys är utdaterade och behöver uppdateras, efter att de nu har samlats ihop på Google Drive. Alla
policydokument delas ut till styrelsemedlemmarna för att ta fram revideringsförslag till nästa styrelsemöte.
Alex tar kommunikationspolicyn och kvittopolicyn, Jakob tar miljöpolicyn, och Magda tar Städpolicyn för
Skinners.
Bea föreslår att det behövs en jämlikhetspolicy, och erbjuder sig att skriva den. Hon ska om möjligt ta med
sig ett förslag till nästa styrelsemöte.
Överlämningsrutiner för vissa poster har inte funnits på LP:s USB-minne, men alla ska ha fått dokument
med överlämningsrutinerna från sina företrädare. De som inte har fått det får i uppdrag att hitta sitt
dokument genom att fråga sin företrädare.
Det ska även finnas en medlemslista för varje utskott, och det finns en mall på Google Drive som är
uppdaterad utifrån vilka uppgifter som SESUS behöver. När listan är färdig ska den skickas till Magda,
som lägger till den i medlemsregistret.

9. Samhällsvetarkåren informerar
Struken.

10. Studentlänken informerar
Psykologprogrammets ledning diskuterar för tillfället kursmomentet Externatet, på grund av det kritiska
reportaget i Lundagård. De har mejlat ut till alla som har gått kursen att de ska kontakta ledningen om de
har känt sig kränkta, så Andrea tycker det verkar som att de tar frågan på allvar.
Alex undrar hur det har sett ut på kursutvärderingen för detta momentet. Andrea säger att det varit lite
blandat, men att de flesta har uppskattat momentet. Linnea ska undersöka denna fråga på nästa möte med
Ledningsgruppen, och Bea ska ta upp detta på nästa möte med Jämlikhetsutskottet.

11. Psykologförbundets studeranderåd informerar
Linnéa och Maja planerar en fika för att locka nya medlemmar till posterna.
Psykologförbundet hade en kongress nu i helgen, som varken Linnéa eller Maja hade möjlighet att gå på.

12. Studentrepresentant i ledningsgruppen informerar
Dekanen kommer vara närvarande på nästa ledningsgruppsmöte. Andrea och Jakob kommer vara på plats
och kan rapportera hur det gick.
Kursutvärderingsmötet diskuteras, och en av frågorna som kom upp verkar ha varit delarna om
homosexualitet i Bertils kurs, som behöver uppdatering av fakta, kritisk diskussion och kontext. Andrea
tar upp att denna aspekten av kursen har kritiserat i många år, och hon tar på sig att kolla med Martin om
vad som egentligen görs kring detta.

13. Studentrepresentant i institutionsstyrelsen informerar
Struken.

14. Ekonomi
Alex påminner alla att lämna in sina kvitton.
Alex går återigen igenom budgetförslaget som presenterades i Facebook-gruppen, och godkändes per
capsulam.

15. Rapporter från utskotten
15.1 Jämlikhetsutskottet

Nästa steg i sociologifrågan är att mejla kursansvariga med bl.a. namninsamlingen – detta
ska göras på nästa arbetsgruppsmöte.
På nästa ordinarie lunchmöte ska föreläsningsserien om funktionsvariationer utvärderas.
Även Externatet kommer att diskuteras, och Bea kommer ta upp Jämlikhetspolicyn som
hon tagit på sig att skriva.
Kommande aktiviteter är: rollspel om kolonialism, föreläsning om våld i nära relationer,
samt en föreläsning om feminism och HBTQ+, då utskottet inte haft en sådan på länge.

15.2 Nätverksutskottet

Sedan förra mötet har gästföreläsningen om egenföretagande hållits, och den verkar ha
varit uppskattad. Snart sker studiebesöket på cut-e, och än så länge är det 15 pers anmälda.
Jakob väntar på svar från ätstörningscentrum. Han meddelar att han nu har tillsatt en vice
ordförande för utskottet.

15.3 Trivselutskottet

Josefin ska snart ha möte med huvudfaddrarna. De har undrat om de får samla in en
summa pengar från kommande T1 för att få en större budget till anknytningen. Styrelsen
säger nej till detta då anknytningen ska vara gratis, bortsett från kommersiella aktiviteter
som t.ex. Laserdome.
Josefin planerar att gå ut i T1-T3:s klassrum och kolla om någon är intresserad av att hjälpa
till att organisera balen. Om ingen är intresserad blir Josefin tvungen att släppa detta, då
hon är borta nästa termin.
Mer info om Julfesten på Skanör kommer snart, Trivsel ska bara ha ett planerande
lunchmöte först.

15.4 Utbildningsutskottet

Utskottet har haft sitt första bokcirkel-möte, med en stor upplutning. Det är huvudsakligen
andra i utskottet än Linnéa som håller i det.
Den 6:e december arrangerar utskottet en föreläsning om Barn och Sorgearbete.

16. Rapport från Pr- och informationsansvarig
Struken.

17. Arbetsgruppen mot nedskärningar på psykologprogrammet
Nedskärningarna verkar vara oundvikliga, men Prefekt Robert uppmuntrar till fortsatt dialog. Nästa steg i
processen är att gå ut och informera studenterna, när ett beslut väl har tagits.
Arbetsgruppen har fått mejl från Dekanen, som vill träffa dem igen då hon hört att gruppen känt sig
dåligt bemötta av henne.

18. Samarbete med Psykologpodden
Jacqueline Levi i T8 önskar samarbete med LP, och de som har hunnit lyssna på hennes podcast diskuterar
detta. Upplevelsen är att den är intressant men med varierande kvalitet och inte alltid handlar så mycket
om psykologi, med en annan målgrupp än psykologstudenter. Det är också otydligt vad det är hon önskar
av LP genom detta samarbete, och vad LP får i utbyte. Styrelsen kommer överens kom att vi kan göra
reklam för podden genom våra kommunikationskanaler, och att Kalle får ansvar för detta. Bea uppger att
hon gärna vill vara med i podden för att få in normkritik, vilket hittills har saknats. Bea ska ta kontakt med
Jacqueline om detta.

19. Utbyte med Groningen

Universitetet Groningen i Nederländerna har i år igen skickat ut förfrågan om ett utbyte med Lunds
Universitet, där vi skulle ta emot studenter i en vecka och sedan kunna åka till Nederländerna i en vecka.
Styrelsen kommer fram till att det låter kul men att det skulle krävas väldigt mycket organisering från vår
sida, och att balen kanske borde prioriteras. Styrelsen beslutar att ge Groningen svaret Nej.

20. Verksamhetsplan och gruppkontrakt
Struken, se punkt 8.

21. Revidering av kommunikationspolicy
Struken, se punkt 8.

22. Datum för nästa fika med LP
Vice ordförande är frånvarande, men förra mötet informerade hon att nästa fika med LP planeras till
Luciaveckan.

23. Datum och fikaansvar för nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är den 7/12. Andrea har fikaansvar.

24. Övriga ärenden
Jakob lägger fram idén att ordna en Sexologikurs ledd av Amara Rådman någon gång i vår. Han har pratat
med Amara och hon är intresserad. Deltagarna ska få kursintyg i slutet av kursen. Eventuellt kan vi söka
projektpengar från SESUS eller kåren, och annars kan deltagare få betala en mindre summa vid anmälan.
Det är inte bestämt om detta ska ske under något utskott eller som ett separat projekt.
Det föreslås en arbetsgrupp för att ordna tröjor med LP-loggor. Men eftersom det kan ta lång tid, och
många i den nuvarande styrelsen snart kommer avgå beslutas det att avvakta med detta tills nästa styrelse
är tillsatt.
Det vore bra att komma ingång med marknadsföring av de snart lediga posterna redan nu. Ett alternativ
är att skriva ut folders om de olika posterna för att kunna dela ut på nästa fika med LP. Det finns ev. redan
färdiga lappar med denna info – Alex tar på sig att leta efter dessa. Detta tas upp igen på nästa
styrelsemöte.
Styrelsen diskuterar bästa tillvägagångssättet för att marknadsföra evenemang på Facebook – är det en bra
idé att bjuda in alla studenter en känner till evenemanget? LP strävar efter att vara inkluderande, men
direkt inbjudan kan även kännas påträngande, speciellt om en inte varit aktiv tidigare. Men det är också lätt
att evenemangen försvinner i mängden. En mellanväg som föreslås är att dela evenemangen i
programgruppen, men samtidigt aktivt bjuda in de som varit på möten tidigare. Det ska dock vara fritt för
varje utskott att göra som de vill i denna fråga.

25. Utcheckningar

En avslutande reflektions- och mårunda genomförs.

26. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19:45.

___________________________________
Magda Beckman
Sekreterare
___________________________________
Linnéa Eng
Justerare

___________________________________
Alexander Heckler
Ordförande

