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Protokoll 2017:1
Plats
P017, Hus P, Paradisgatan 5 P, Lund

Tid
Klockan 17.15-19.45

Närvarande:
Beslutande ledamöter
Alexander Heckler
Elin Hansson
Alexandra Falck

Övriga

§ Ärende:

Bea Hägerström
Jakob Nilsson

Ordförande och ekonomiansvarig
Vice-ordförande
Vice ordförande trivselutskottet och tillförordnad
sekreterare
Ordförande jämlikhetsutskottet
Ordförande nätverksutskottet

Andrea Myhr
Emma Nordengren
Josefin Persson
Erik Sigurdsson
Fanny Söderberg

Studentlänk
Vice ordförande Samhällsvetarkåren
Representant Psykologförbundets studeranderåd
Vice ordförande nätverksutskottet
Medlem nätverksutskottet

1. Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 17.15.

2. Utseende av justeringsperson
Styrelsen beslutar
att

utse Jakob Nilsson till justeringsperson jämte ordförande Alexander Heckler.

3. Mötets beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt då mer än hälften av beslutande ledamöter är närvarande.

4. Adjungeringar
Samtliga närvarande adjungeras.

5. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställs med ändringarna att punkt 10 Studentlänken informerar flyttas till efter punkt 16
Rapport från PR- och informationsansvarig samt att en ny punkt, Val av tillförordnad sekreterare, läggs efter punkt
5 Fastställande av dagordningen.
.
Därefter beslutar styrelsen
att

godkänna dagordningen med gjorda ändringar.

6. Val av tillförordnad sekreterare
Styrelsen beslutar
att

utse Alexandra Falck till tillförordnad sekreterare.

7. Mårunda
En mårunda genomförs.

8. Genomgång av föregående protokoll
Styrelsen beslutar
att

protokoll 2016:12 läggs till handlingarna.

9. Ordförande informerar
Alexander har inget övrigt att informera om.

10. Samhällsvetarkåren informerar
Vice ordförande på samhällsvetarkåren Emma Nordengren är på plats för att informera om kårens
aktiviteter. Samhällsvetarkåren anordnar en bankett, Carpe Conscientiam, den 13 februari och sista
anmälningsdag är måndagen den 30 januari. En organisation vid namn SFSUM håller på att rekrytera
intresserade studenter till en arbetsgrupp för att ta reda på vad studenter vid samhällsvetarkåren vid Lunds
universitet har för åsikt kring utbildningsfrågor. Arbetet avslutas med 3 dagars konferens och bankett i
Linköping. Kåren har vidare startat upp studieråd på olika institutioner under fakulteten, däribland
institutionen för psykologi. Hittills har 1 råd hållits där Jakob Nilsson och Linnéa Eng från Lp samt några
studenter från internationella masterprogrammet deltagit. Slutligen uppmanas studenter som har klagomål
på enskilda kurser eller lärare att vända sig till kåren då de har i uppgift att driva sådana ärenden och för
logg över vilka lärare eller kurser som varit föremål för klagomål.
Emma Nordengren går 17:38.

11. Psykologförbundets studeranderåd informerar
Josefin Persson är på plats för att informerar om att psykologförbundets studeranderåd planerar att starta
upp sin verksamhet och rekrytera studenter under våren. Den 10/2 informerar medlemmarna termin 1,
den 14/2 kommer de marknadsföra sig i P-huset och den 15/2 kommer första lunchmötet äga rum. Maja
Straht och Linnéa Eng är i nuläget ordförande respektive vice ordförande, men föreningen utreder nu
vilka poster som behöver tillsättas. Josefin påpekar att föreningen önskar samarbeta och inte konkurrera
med Lp. Till exempel kan pengar till föreläsare som Lp inte har råd med sökas. Psykologförbundets andra
vice ordförande Elinor Schad som även jobbar på institutionen för psykologi har uppgett att hon gärna
kommer och föreläsare för Lp/Psykologförbundets studeranderåd.

12.Studentrepresentant i ledningsgruppen informerar
Jakob Nilsson informerar om att ledningsgruppen inte haft några möten sedan sist.

13. Studentrepresentant i institutionsstyrelsen informerar
Institutionsstyrelsen kommer på nästa möte att besluta om så kallade ”trappor” gällande forskningsbidrag.
I nuläget finansieras 100 % av ett forskningsprojekt av institutionen om inget externt bidrag betalats ut.
Om externt bidrag betalats ut halveras anslaget. Tanken är att ersätta ett befintligt system med ett en mer
graderad skala för utbetalning av bidrag beroende på hur stort det externa bidraget är.
Andrea Myhr kommer 17:49.

14.Ekonomi
Alexander informerar om utskottens ekonomiska läge:
 Nätverksutskottet. Spenderat 421,5 kr; Återstående 1778,5 kr.

 Jämlikhetsutskottet. Spenderat 331,2 kr; Återstående 1868,8 kr.
 Utbildningsutskottet. Spenderat 1258,74 kr; Återstående 941,26 kr.
 Trivselutskottet. Spenderat 1667,29 kr; Återstående 532,71 kr.
Anledningen till trivselutskottets relativt stora underskott är julfesten 2016 som gick back. Enligt beslut på
föregående styrelsemöte (se protokoll 2016:12) kommer nätverksutskottet bidra med 578 kr till
trivselutskottets budget inför vårterminen 2017.

15. Rapporter från utskotten
15.1 Jämlikhetsutskottet
Bea informerar om att jämlikhetsutskottet hade sitt sista lunchmöte tidigare under måndagen. En
föreläsning om våld i nära relationer kommer anordnas den 1 februari i Ed129. Det rollspel som planerats
tillsammans med Erik Rådman har lagts åt sidan tills vidare. Utskottet har även diskuterat att bjuda in
Elinor Schad till en föreläsning om hur vårdsystemet fungerar. Utskottet planerar vidare en aktivitet för
aktiva. Överlämningsrutin för nästkommande ordförande har skapats.
15.2 Nätverskutskottet
Jakob informerar om att han förberett överlämning till nästkommande ordförande som förhoppningsvis
tar över studiebesöket till cut-e den 2 mars. Erik Sigurdsson informerar om att Fanny Söderberg
nominerats till ordförande för nätverksutskottet.
15.3 Trivselutskottet
Alexandra informerar om att finsittningen den 3 februari har marknadsförts och att 30 personer anmält sig
hittills. Sista anmälningsdag är torsdagen den 26 januari. Det har framkommit att Grand Hotel blivit bokat
för bal samma helg som PS17 äger rum, varför datumet bör ombokas. Alexandra kommer att kontakta
Grand Hotell för nytt datum. Anknytningen verkar gå bra hittills, dock råder oklarheter kring hur långt
faddrarnas ansvar sträcker sig vid utgång på klubb.
Styrelsen beslutar
att
Anknytningspolicyn ska revideras med följande ändringar/tillägg: Vid utgång på
klubb/liknande slutar nollningsaktiviteten formellt i kön innan ingång. Nykter fadder ansvarar för
att en check görs i kön för att identifiera i fall någon nolla/fadder är för berusad och behöver hjälp
hem. Vidare bör samtliga nollor ha faddrarnas telefonnummer. I de fall någon blir antastad på
klubben bör fadder agera på sunt förnuft och tillkalla ordningspersonal på klubben.
15.4 Utbildningsutskottet
Jakob informerar å Linnéa Engs vägnar om en planerad föreläsning om Tourettes syndrom.

16. Rapport från PR- och informationsansvarig
Struken.

17. Studentlänken informerar
Andrea informerar om att mötet med företrädare för institutionen för psykologi förra veckan blivit inställt.
Externatet på kurs 10 ska utvärderas i ledningsgruppen. Vidare har en konsult fått i uppdrag att samla en
fokusgrupp kring institutionens hemsida, dock utan resultat. Alexander anmäler sitt intresse till att ge
återkoppling och synpunkter på hemsidan.
Josefin Persson går 18:30

18. Ny hemsida
Alexander informerar om att han skapat en ny design för Lundapsykologernas hemsida
(www.lundapsykologerna.se ). Anledningen är att tidigare hemsida inte blivit uppdaterad sedan ett år
tillbaka och att uppdateringar är avhängiga före detta Pr- och informationsansvarig Loke Blomgren. Den
nya hemsidan kan uppdateras av alla och innehåller bland annat ett kalendarium kopplat till föreningens
Google-konto.

Styrelsen beslutar
att

behålla den nya hemsidan.

19. Beslut jämlikhetspolicy
Bea presenterar den nya jämlikhetspolicyn, som efter förslag från föregående styrelsemöte 2016-12-19
reviderats.
Styrelsen beslutar
att

anta den nya jämlikhetspolicyn.

20. Beslut Kommunikationspolicy
Alexander presenterar den nya kommunikationspolicyn, som efter förslag från föregående styrelsemöte
2016-12-19 reviderats. Efter ytterligare synpunkter på styrelsen och gjorda ändringar godkänns policyn.
Styrelsen beslutar
att

anta den nya kommunikationspolicyn.

21. Stormöte den 7 februari

Valberedningen kommer att lämna förslag till nomineringar senare under kvällen. Det verkar finnas
nomineringar till samtliga vakanta poster förutom vice ordförande samt Pr- och informationsansvarig.
Karl Johan har satt upp affischer. Alexander kommer att skicka kallelse och skapa Facebook-evenemang
imorgon. Elin tar på sig att fixa fika till stormötet för runt 200 kr. Alexandra tar på sig att köpa en liten
blomma till avgående ledamöter Bea, Karl Johan och Elin för 200 kr. Alexander tar på sig att fixa en
Google-slide till stormötet. Samtliga ledamöter ansvarar för en kort presentation av sin del. Stormötet äger
rum den 7 februari klockan 16-18 i Ed129.

22. Datum för nästa fika med Lp
Fika med Lp läggs åt sidan tills efter stormötet.

23. Datum och fikaansvar nästa styrelsemöte

Datum för nästa styrelsemöte är onsdagen den 15 februari. Andrea har fikaansvar.

24. Övriga ärenden
Jakob informerar om att ett planeringsmöte för sexologikursen med Amara kommer att äga rum fredagen
den 3 februari. Bea poängterar att det behövs större utrymme för HBTQ-frågor på detta moment på
programmet och tar på sig att mejla dessa synpunkter till Amara.

25. Utcheckning
En utcheckningsrunda genomförs

26. Mötets avslutande
Mötet avslutas 19:48
___________________________________
Alexandra Falck
Tillförordnad Sekreterare
___________________________________
Jakob Nilsson
Justerare

___________________________________
Alexander Heckler
Ordförande och ekonomiansvarig

